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Voorwoord van de voorzitter
U treft een gecombineerd jaarverslag voor de jaren 2018 en 2019 aan.
Onze stichting heeft de afgelopen 2 jaar opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan
het behoud van een karakteristiek stukje Laren.
Ter aanvulling van de ontvangen donaties, heeft het bestuur met succes een
onderhoudssubsidie aangevraagd en ontvangen. Deze subsidie is eind 2019
toegekend door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed en wordt uitgekeerd door het
Restauratiefonds. Naast de donaties stelt deze subsidie ons in staat het
noodzakelijke onderhoud gericht op het behoud van de molen te kunnen laten
verrichten.
Tweejaarlijks vindt een inspectie plaats, voor het laatst in 2019, wat de basis vormt
voor een onderhoudsplan dat het bestuur vervolgens tezamen met de vrijwillige
molenaars opstelt en uitvoert.
In 2019 is voor ca €15.000 aan noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd door een
gerenommeerde molenmaker.
Voor de komende jaren staan grotere uitgaven gepland, zoals de vervanging van de
rieten kap. Wij vertrouwen erop dat de gemeenschap ons in staat blijft stellen om de
noodzakelijke reparaties uit te voeren en daarmee het behoud van de molen te
garanderen.

Rogier Vos
Voorzitter

1.

Verslag van het bestuur

De afgelopen twee jaren heeft de stichting de werkzaamheden die voortkwamen uit
het inspectierapport 2019 in overleg met de molenaars en het aannemingsbedrijf
geprioriteerd en voor het grootste deel laten uitvoeren.
Daarbij is uitgangspunt dat voldoende middelen beschikbaar blijven voor mogelijk
acute werkzaamheden.
De fondsenwerving is achter gebleven in 2018, echter het bestuur heeft een
subsidieaanvraag ingediend. Deze subsidie van 32.400 euro is eind 2019 toegekend
door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed en wordt uitgekeerd door het
Restauratiefonds ten bedrage van jaarlijks € 5.400 en heeft een voorlopige looptijd
van 6 jaar ingaande februari 2020. Met deze subsidie en de jaarlijkse donatieronde
wordt de liquiditeit weer voldoende op niveau gebracht.
Het bestuur heeft een lange termijn onderhoudsplan opgesteld en zal dit vertalen in
fondswerving activiteiten om tijdig de middelen beschikbaar te hebben voor
uitvoering van het plan.

2.

Toekomst

Voor 2021 staat weer een molen inspectie gepland die als basis gaat dienen voor
een nieuw op te stellen onderhoudsplan dat in 2021/22 zal worden uitgevoerd.
Daarnaast zal het bestuur een lange termijn onderhoudsplan opstellen en in het
volgend jaarverslag opnemen.

3.

Organisatie

Stichting “Vrienden van de Laarder Molen”
Secretariaat: P.C. van den Brinkweg 6, 1251PW Laren
Oprichtingsdatum: 24 april 1991
KvK nummer: 41194109
https://www.vriendenvandelaardermolen.nl

3.1

Bestuur

Voorzitter/penningmeester:

dhr. Rogier Vos, Laren

Secretaris:

dhr. Richard Flipse, Laren

4.

Jaarrekening

2019

2018

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€

1.475,00

€

75,00

Inkomsten uit subsidies

€

0

€

0

Overige inkomsten

€

0

€

0

Totale inkomsten

€

1.475,00

€

75,00

Onderhoudskosten

€ 15.236,00

€

0

Kosten Monumentenwacht,
brandbeveiliging

€

1.090,00

€

356,00

Contributies

€

35,00

€

35,00

Overige kosten

€

117,00

€

172,00

Totale kosten/bestedingen

€ 16.478,00

€

563,00

Bestedingen

Resultaat

€ -15.003,00

€

-488,00

Rekening courant/ spaarrekening

€

4.873,00

€

19.877,00

Kas

€

72,00

€

71,00

Totale activa

€

4.945,00

€

19.948,00

Reserves en fondsen

€

4.945,00

€

19.948,00

Totale passiva

€

4.945,00

€

19.948,00

Passiva

