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Voorwoord van de voorzitter
Onze stichting kan terugzien op een zeer succesvol 2021.
In het afgelopen jaar is niet alleen belangrijk groot onderhoud gepleegd maar is de
stichting ook succesvol gebleken in het aantrekken van voldoende middelen voor
toekomstig investeringen in ons monument.
In 2021 is een totaalbedrag aan EUR 21.660,00 ontvangen aan giften en een
subsidie van het restauratiefonds. Met name twee Stichtingen (Parcival en Pieter
Houbolt fonds) hebben een mooie bijdrage geleverd!
Daarnaast is een begin gemaakt met het opstellen van een langjarig beleidsplan.
De stichting heeft tot doelstelling om een bijdrage te leveren aan de
onderhoudskosten van de molen. Tegelijkertijd is de familie Calis eigenaar van de
molen en verantwoordelijk voor het behoud van dit monument.
Het bestuur is met de familie Calis in gesprek getreden om te komen tot een
eigendom/financieringsstructuur die toekomstbestendig is en op langere termijn
het behoud van de molen voor de gemeenschap garandeert.
In dat kader hebben wij ons tot doel gesteld om in de loop van 2022 het beleidsplan
af te ronden.
Ook voor 2022 rekenen wij weer op de steun van onze gemeenschap in de hoop dat
2021 wordt opgevolgd door een even succesvol 2022.

Rik Kloos
Voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

Het afgelopen jaar heeft de stichting de schilderwerkzaamheden die voortkwamen
uit het inspectierapport 2019 in overleg met de familie Calis door Johan van Aken
laten uitvoeren.
Het inspectierapport van 2021 is ook al weer opgemaakt en het bestuur zal zich in
samenwerking met de familie Calis buigen over de uit te voeren werkzaamheden en
de financiering hiervan.
De fondsenwerving is afgelopen jaar zeer succesvol gebleken. Het jaar 2021 kan
dan ook worden bijgeschreven als het beste jaar in de geschiedenis van de stichting
voor wat betreft fondsenwerving. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de
financiering van fundamenteel groot onderhoud, zoals een nieuwe rieten kap, die de
komende jaren zal moeten worden uitgevoerd.

2.

Toekomst

Het bestuur zal een lange termijn beleidsplan opstellen waarin een eigendom /
financieringsstructuur zal worden opgenomen met als doel om de financiering van
toekomstig groot onderhoud zeker te stellen.
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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:

dhr. Rik Kloos, Veerweg 5, Laren

Secretaris:

dhr. Richard Flipse, P.C. van den Brinkweg 6, Laren

Penningmeester:

dhr. Hans Broekhuisen, P.C. van den Brinkweg 1a, Laren
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4.

Jaarrekening

2021

2020

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€ 21.660,00

€ 11.180,00

Inkomsten uit subsidies

€

0

€

0

Overige inkomsten

€

0

€

0

Totale inkomsten

€ 21.660,00

€ 11.180,00

Onderhoudskosten

€ 7.786,35

€

0

Kosten Monumentenwacht,
brandbeveiliging

€

532,03

€

385,01

Contributies

€

85,00

€

85,00

Overige kosten

€

539,99

€

405,65

Totale kosten/bestedingen

€

8.943,37

€

875,66

Bestedingen

Resultaat

€

12.716,63

€

10.304,34

Rekening courant/ spaarrekening

€ 27.895,66

€ 15.179,03

Kas

€

€

Totale activa

€ 27.965,82

€ 15.249,19

Reserves en fondsen

€ 27.965,82

€ 15.249,19

Totale passiva

€ 27.965,82

€ 15.249,19

70,16

70,16

Passiva

