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Foto voorzijde;
In 2016 startte het vrijwilligersteam met de bouw van de
houten achtkant.
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Algemeen

Algemeen
Gegevens betreffende de stichting
bedrijfsadres
bedrijfstype
naam

:
:
:

Boerdonksedijk 4, 5469 PN KELDONK
Algemeen nut beogende instellling
Stichting Korenmolen De Hoop Keldonk

onderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven
onder nummer :
17217437
Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van de stichting betreffen de herbouw en het bevorderen en verzekeren van de
instandhouding van korenmolen "De Hoop" in Keldonk, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord. (artikel 2 van de statuten).
Bestuurders en commissarissen
Als bestuurder van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Bestuurslid
:
Bestuurslid
:
Bestuurslid
:
Bestuurslid
:

Jan van de Vossenberg
Carola van Rossum
Jos Verbrugge
Jan Fransen
Joan Hanegraaf
Eric van Nuland
Jan Verbrugge

Belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen boekjaar
2016; begroting op orde, de bouw gaat van start.
2016 begon met het verder uitwerken van de eind 2015 gestarte poging de begroting sluitend te
krijgen. Samen met molenhistoricus Nico Jurgens werd een plan gemaakt om de molen grotendeels
met vrijwilligers te bouwen. Daarnaast werd overleg gevoerd met Wim Adriaens van Adriaens
Molenbouw Weert BV. Dit bedrijf beschikt over diverse authentieke onderdelen van de door haar in
1972 gesloopte Keldonkse molen.
Om de werkzaamheden niet onder al te veel tijdsdruk te laten plaatsvinden startten de vrijwilligers
in april 2016 alvast met de bouw van de achtkant. In september 2016 werd een overeenkomst
gesloten met Adriaens Molenbouw Weert BV voor de bouw van de molen. De molen zal
overeenkomstig de subsidievoorwaarden voor 1 januari 2018 volledig maalvaardig worden
opgeleverd. Om kosten te besparen zal een bouwteam van vrijwilligers een belangrijk deel van de
bouw voor haar rekening nemen. Adriaens Molenbouw Weert BV legt zich vooral toe op de
restauratie en installatie van de molenkap en het maalmechaniek.
ANBI-status
De Belastingdienst heeft per 1 januari 2016 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk de status van
culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) verleend.
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Balans per 31 december 2016

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk

Balans per 31 december 2016
ACTIVA
31 december 2016

31 december 2015

Terreinen en gebouwen
molen met ondergrond inclusief restauratiekosten

294.803
–––––––––

210.140
–––––––––
294.803

210.140

Vorderingen
overige vorderingen en overlopende activa

188
–––––––––

548
–––––––––
188

548

Overige activa
voorraden
liquide middelen

50.173
–––––––––

30
121.437
–––––––––
50.173
–––––––––
345.164
==========
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121.467
–––––––––
332.155
==========
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Balans per 31 december 2016

PASSIVA
31 december 2016

31 december 2015

344.003

331.003

Eigen vermogen
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
overige schulden en overlopende passiva
crediteuren

1.161
–––––––––

1.152
–––––––––
1.161
–––––––––
345.164
==========
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Inkomsten en uitgaven 2016

Stichting korenmolen De Hoop Keldonk

Inkomsten en uitgaven 2016
2016

2015

Inkomsten
opbrengsten giften
overige opbrengsten
opbrengsten acties

10.737
6.320
1.416
–––––––––

467
2.301
12.240
–––––––––
18.473

15.008

Uitgaven
bouw- en restauratiekosten
overige kosten

Saldo inkomsten en uitgaven

RSIN 819130813

84.663
5.473
–––––––––

12.453
4.360
–––––––––
90.136
–––––––––
-71.663
==========

16.813
–––––––––
-1.805
==========
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Nadere toelichting op de balans per 31 december 2016

Nadere toelichting op de balans per 31 december 2016
Terreinen en gebouwen
De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Op de terreinen en gebouwen wordt niet
afgeschreven.

Totaal

Stand begin boekjaar
aanschaffingsprijs
cumulatieve afschrijvingen

210.140
–––––––––
==========

Boekwaarde
Mutaties
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

84.663
–––––––––
294.803
==========

Saldo
Stand einde boekjaar
aanschaffingsprijs
cumulatieve afschrijvingen

294.803
–––––––––
294.803
==========

Boekwaarde

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren:
nog te ontvangen rente
nog te ontvangen giften
nog te ontvangen bedragen acties
vooruitbetaalde bedragen
nog te ontvangen periodieke giften
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31-12-2016

31-12-2015

188
–––––––––
188
==========

548
–––––––––
548
==========
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Nadere toelichting op de balans per 31 december 2016

Overige activa
Voorraden
voorraad molenwijn

31-12-2016

31-12-2015

–––––––––
==========

30
–––––––––
30
==========

31-12-2016

31-12-2015

2.592
47.581
–––––––––
50.173
==========

1.403
120.034
–––––––––
121.437
==========

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening NL25 RABO 0132 7491 49
Rabobank spaarrekening NL87 RABO 1023 3190 98

Eigen vermogen
Verloop eigen vermogen
stand begin boekjaar
af: saldo opbrengsten minus uitgaven
bij: op de balans geactiveerde uitgaven

331.003
71.663
84.663
–––––––––
344.003
==========

stand einde boekjaar

Kortlopende schulden
Crediteuren
crediteuren

31-12-2016

31-12-2015

–––––––––
==========

–––––––––
==========

31-12-2016

31-12-2015

1.161
–––––––––
1.161
==========

1.153
–––––––––
1.153
==========

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
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Nadere toelichting op de inkomsten en uitgaven over 2016

Nadere toelichting op de inkomsten en uitgaven over 2016
2016

2015

1.416
–––––––––
1.416
==========

467
–––––––––
467
==========

2.235
500
8.002
–––––––––
10.737
==========

2.175
126
–––––––––
2.301
==========

5.222
910
188
–––––––––
6.320
==========

5.001
5.860
831
548
––––––––
12.240
==========

84.663
1.362
575
1.515
272
233
128
154
1.082
152
–––––––––
90.136
==========

12.453
491
572
518
188
257
139
82
1.101
1.012
–––––––––
16.813
==========

Opbrengsten acties
Diverse acties (o.a. molenwijn, molenaarsontbijtje, wenskaarten en muntenactie)

Opbrengsten giften
doorlopende giften
periodieke giften
diverse giften

Overige opbrengsten
VriendenLoterij
BankGiroLoterij Molenprijs 2015
Rabobank Clubkas Campagne
rente

Uitgaven
bouw- en restauratiekosten
gas en licht
accountantskosten
recht van overpad
kosten feestavond vrijwilligers
verzekeringen
gemeentelijke heffingen
contributies en abonnementen
bankkosten
water
overige kosten
kosten BankGiroLoterij Molenprijs 2015
onderhoudskosten
bestuurskosten

april 2017
Het bestuur
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