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Inleiding 
Met genoegen presenteert de Noord-Hollandse Molenfederatie weer haar jaarverslag, nu over 

het jaar 2021.  

Net als vorig jaar is ook deze keer het jaarverslag korter dan u van ons gewend bent en dat 

heeft nog steeds alles te maken met COVID-19: ook dit jaar was het nog nauwelijks mogelijk 

en verantwoord om live activiteiten te organiseren.  

Wat wel doorgang kon vinden, in een periode waarin de corona maatregelen tijdelijk wat 

versoepeld waren en het aantal besmettingen laag, was de molencontactdag, zij het ook in 

afgeslankte vorm. U leest er alles over in dit verslag. En natuurlijk heeft het dagelijks bestuur 

niet stil gezeten, al hebben we inmiddels wel vierkante ogen van het staren naar ons 

beeldscherm.  

 

In navolging van het jaarverslag over 2020 is dit jaarverslag uitgebreider dan u van ons 

gewend was. Om tegemoet te komen aan de geldende ANBI-regels en de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving, is het jaarverslag gecompleteerd met het financieel jaarverslag dat 

voorheen separaat werd opgesteld.  
 

Algemeen 
 

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
In dit jaarverslag is de jaarrekening over 2021 opgenomen van de Stichting Noord-Hollandse 

Molenfederatie te Obdam. 

 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:  

a) de belangen te behartigen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld (eigenaren, 

bedrijfsmatige en vrijwillige molenaars) in de richting van de drie overheidslagen;  

b) de contacten tussen moleneigenaren onderling te verbeteren en te versterken;  

c) de moleneigenaren te ondersteunen bij hun taken op het gebied van 

subsidieregelingen, subsidiewerving, molenbioptoop, juridisch-, planologisch- en 

strategisch gebied;  

d) als service-instituut te fungeren voor de molenwereld;  

e) de belangstelling voor molens te stimuleren en de moleneigenaren en vrijwilligers te 

stimuleren het publieksbereik van hun molens te vergroten;  

f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door; - het opzetten en in stand 

houden van een kleine slagvaardige organisatie met een breed draagvlak en - het eventueel 

inhuren van facilitaire ondersteuning. 

 

Structuur, governance en samenstelling bestuur; 
De bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van 6 leden en een algemeen 

bestuur van 36 leden (ultimo 2020). Onderdeel van de governance zijn ook een tweetal 

agenda leden, welke vertegenwoordigers betreffen vanuit de Provincie Noord-Holland en de 

RCE, afdeling molens. Sinds 2020 wordt het bestuur geadviseerd door een molenconsulent.   
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Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en vergadert 

periodiek. Het algemeen bestuur bestaat voornamelijk uit beroepsmatige molenaars, 

particuliere molenaars en andere (molen)stichtingen en verenigingen en vertegenwoordigers 

vanuit verschillende gemeenten. Het algemeen bestuur komt minimaal één maal per jaar 

samen om te vergaderen.  

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.  

 

ANBI-status 
De stichting heeft de ANBI-status verkregen. Deze is op 23 december 2011 door de 

belastingdienst toegekend.  

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie in 2021.  
Per 31 december 2021 was de samenstelling van het Dagelijks Bestuur als volgt:  

Peter Tange, voorzitter 

Gerard van Beusekom, secretaris 

Walter van Giesen, penningmeester 

Greet Blokker, lid 

Dick Jan Braaij, lid 

Rien Eykelenboom, lid 

 

Bestuurszaken. 
De Noord-Hollandse Molenfederatie telde aan het einde van het verslagjaar 36 leden die 

samen 101 molens in Noord-Holland vertegenwoordigen. In het verslagjaar vergaderde het 

Dagelijks Bestuur 9 keer en kwam het Algemeen Bestuur als gevolg van Covid-19 

maatregelen niet bijeen. Wel is het Algemeen Bestuur via digitale nieuwsbrieven 

geïnformeerd over actuele bestuurszaken. 

Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks bestuur waren de belangrijkste zaken; 

- Strategie 

- Goedkeuring van de begroting 2022 

- Goedkeuring van de jaarcijfers 2020 

- Activiteiten molenconsulent 

- Jaarlijkse molencontactdag 

- Status molenbiotopen 

De Noord-Hollandse Molenfederatie is lid van De Hollandsche Molen en als zodanig vanuit 

het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd in de adviesraad van deze vereniging. Ook in 2021 is 

door deze vertegenwoordigers deelgenomen aan de vergaderingen van deze adviesraad. De 

Noord-Hollandse Molenfederatie heeft een eigen website, www.molensnh.nl.  

  

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De stichting is onderhevig aan verschillende risico’s en onzekerheden, zoals de ontwikkeling 

van Covid-19, toekenningen van subsidies van de Provincie Noord-Holland en de bereidheid 

tot het doen van giften aan de stichting. 

http://www.molensnh.nl/
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Financiële beleid 
Uitgangspunt en doelstelling van het bestuur is om binnen de financiële mogelijkheden die er 

zijn zoveel mogelijk doelen budgetneutraal te realiseren.  

- De te maken algemene kosten voor het in stand houden van de stichting wordt gedekt 

door de jaarlijkse bijdragen van de (aangesloten) moleneigenaren.  

- De te maken kosten van de speciale projecten worden zoveel mogelijk gedekt door 

subsidiebijdragen en legaten/giften.  

- De kosten van de inhuur van de molenconsulent worden gedekt door het verkregen 

legaat Pieter Leegwater in 2018/2019 hetgeen hiervoor is beklemd.  

Financiële analyse 
Evenals in 2020 is het jaar 2021 is sterk beïnvloed door Covid-19. Het resultaat over 2021 laat 

een negatief resultaat zien van € 33.915 (begroot € 39.050 negatief). Van dit bedrag is een 

bedrag van € 32.630 (€ 35.000 begroot) ten laste gebracht van de reserve inzake het verkregen 

legaat Pieter Leegwater voor de kosten van de molenconsulent. Dit conform de daarvoor 

bestemde reserve. Het resterend verlies is ten laste gebracht van de algemene reserve van de 

stichting. Het verlies is voornamelijk ontstaan door de kosten die zijn gemaakt voor de 

molencontactdag en het in eigen beheer uitgegeven boek “Zonder wind draait de molen niet” 

waarin uitvoerig wordt ingegaan op de problematiek rondom de molenbiotoop in Noord-

Holland.  

Voor 2022 is een verlies begroot van € 32.800, waarvan € 35.000 betrekking heeft op de 

inhuur van de molenconsulent. Deze kosten worden in mindering gebracht op de 

bestemmingsreserve (legaat Pieter Leegwater). Het per saldo resterende verwachte positieve 

resultaat van € 2.200 zal worden gebruikt om het niveau van de Algemene Reserve, waarop in 

de afgelopen jaren behoorlijk is ingeteerd, weer op peil te brengen. 
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Belangrijkste gebeurtenissen 
 

Vuurwerkdiscussie 
In ons vorige jaarverslag berichtten wij over de heropbouw 

van korenmolen Ceres in Bovenkarspel, die toen in volle 

gang was. Inmiddels nadert die zijn voltooiing en dat is een 

mooi en hoopvol feit om dit jaarverslag mee te openen.  

De jaarwisseling van 2020 naar 2021 bracht deze keer 

gelukkig geen rampspoed met zich mee. De kans daarop 

was, voor het tweede jaar op rij, ook kleiner door het 

vuurwerkverbod dat door het kabinet werd ingesteld i.v.m. 

de dreigende overbelasting van de zorg als gevolg van 

Covid-19. Hoewel, anders dan een jaar eerder werd dit 

verbod massaal genegeerd, dus kennelijk zat er op iedere 

molen een engeltje tijdens de jaarwisseling.  

Hoe dan ook, de vuurwerkdiscussie in Nederland is 

weliswaar gaande, maar een totaal verbod op vuurwerk is 

nog niet echt in zicht, dus ook dit jaar zal de Molenfederatie zich blijven inzetten voor een plaatselijk 

te regelen verbod in de omgeving van molens.   

Restauratiesubsidies 
Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland een flink bedrag aan subsidie 

– in 2021 € 5 miljoen – beschikbaar als bijdrage aan de instandhouding 

van rijksmonumenten in de provincie. Ook molenorganisaties kunnen 

een beroep doen op deze subsidie. Dit jaar hebben slechts twee 

moleneigenaren dat gedaan, voor de Neckermolen in Neck en voor 

Strijkmolen L in de Schermer. De laatste is voor dit jaar afgewezen op het 

punt, dat de vergunning niet onherroepelijk was.   

Met ingang van 2019 is het minimumsubsidiebedrag voor restauraties 

gebracht van € 5000,-- naar € 35.000,--, na kritische opmerkingen in een 

rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het op dat moment 

geldende minimum bedrag. Overigens wordt ook met dit hogere 

minimum bedrag nog altijd rekening gehouden met het gegeven dat 

molens over het algemeen aanvragen indienen van een relatief geringere 

omvang.      

Onderhoudssubsidies 
De provinciale subsidieregeling voor het onderhoud van molens voorziet in een bijdrage van € 5.300,-- 

ineens per molen voor een periode van drie jaar. Omgerekend gaat dit om ruim € 1700,-- per jaar. De 

laatste regeling liep af in 2020, maar werd voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zo goed als ongewijzigd 

gecontinueerd.  

We constateren dat meer dan 75 % van de molens daadwerkelijk gebruik maakt van deze regeling. De 

molenfederatie kijkt wat gedaan kan worden om dit percentage nog verder omhoog te brengen.  

 

 

Afbeelding 2 De Neckermolen 
in de schemer 

Afbeelding 1 Het riet van de Ceres is al weer 
gedekt 
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Recreatie en toerisme 
Net als in 2020 was er ook in 2021 vanwege covid-19 weinig ruimte voor recreatie en toerisme, ook al 

werden de maatregelen in de zomerperiode wat verruimd.  

Nog steeds is het overall beeld dat vooral de grotere organisaties daaronder te lijden hebben gehad. 

Voor de kleinere molenorganisaties geldt dat aanzienlijk minder, met uitzondering van organisaties die 

voor hun inkomsten mede afhankelijk zijn van een horeca voorziening.  

Het molengidsenproject 
In 2016 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie, samen met 

de provinciale afdeling van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 

een cursus voor molengidsen ontwikkeld. Met de opgedane 

kennis zijn molengidsen beter toegerust om bezoekers in hun 

molen rond te leiden. In de cursus wordt aandacht geschonken 

aan de geschiedenis en de techniek van de molen, aan de 

veiligheid en uiteraard aan het rondleiden zelf. Het streven is om 

de cursus twee keer per jaar te verzorgen.  

Evenals in 2020 was het ook in 2021 vanwege corona helaas niet 

mogelijk om de cursus te organiseren. We hopen er het 

komende jaar weer een start mee te kunnen maken.  

 

 

De molencontactdag.  
Voor het eerst sinds 2002 waren we in 2020 

genoodzaakt, vanwege corona, de molencontactdag 

op het laatste moment te cancelen. En ook in 2021 

bleef dit scenario lang boven de markt hangen. Maar 

in de loop van de zomerperiode nam het aantal 

besmettingen duidelijk af en werden de maatregelen, 

althans gedurende een bepaalde periode, versoepeld. 

Dat gaf ons net een voldoende ruim venster om de 

molencontactdag te organiseren, op 16 oktober en 

alsnog in De Grote Kerk in Alkmaar.  

De opluchting over het wel doorgaan van deze dag, 

waarin naast het programma toch ook vooral de 

persoonlijke ontmoeting centraal staat, was op ieders gezicht te lezen.  

Het ochtendprogramma stond voor een groot deel in het teken van de molenbiotoop, met de 

presentatie van het boek ‘Zonder Wind draait de Molen niet’ als een van de twee hoogtepunten. Het 

andere hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking van de Noord-Hollandse Molenprijzen, ook dit jaar 

weer door gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland. We zijn als Noord-Hollandse 

Molenfederatie buitengewoon verguld dat ook iedere nieuwe gedeputeerde weer in het spoor van 

haar/zijn voorgang(st)er treedt en deze traditie in ere houdt. En verguld waren natuurlijk ook de 

prijswinnaars, zoals de foto hieronder duidelijk laat zien.  

 

Afbeelding 3 De molengids voor 
molengidsen 

Afbeelding 4 Entree Grote Kerk Alkmaar 
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Een ander boeiend onderdeel van het programma was de presentatie van het project ‘De Fluisterende 

Molens’. In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ waren 22 molens in Noord-Holland 

bij dit project betrokken. Op die manier werd de aandacht gevestigd op de molen zelf, maar ook op de 

molen als cultuurhistorisch fenomeen. Goed voor het imago van de molen als belangrijk onderdeel 

van ons cultureel erfgoed.  

 

Ter afsluiting van de 

ochtend was er nog een 

performance van 

stadsdichter Joris Brussel, 

die met zijn voordracht 

veel enthousiasme 

teweeg bracht en de 

handen op elkaar kreeg. 

De lunch, aangeboden 

door de gemeente 

Alkmaar, smaakte goed en 

met het boek over de 

molenbiotoop ging 

iedereen tevreden op huis 

aan. 

Of nog naar een van de 

molens in Alkmaar en 

omgeving die hadden aangegeven deelnemers aan de molencontactdag te willen ontvangen. 

Waarvoor alsnog veel dank!  

Al met al een zeer geslaagde dag, mede dankzij de inspanningen van Taqa Theater De Vest en de 

ontvangst en gulle verzorging door de gemeente Alkmaar.  

Afbeelding 5 De prijswinnaars met gedeputeerde Zita Pels en voorzitter Peter Tange 

Afbeelding 6 Deelnemers aan de lunch 
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De Noord-Hollandse Molenprijs 2020/2021 
Het niet doorgaan van de molencontactdag in 2020 betekende ook dat er geen uitreiking kon 

plaatsvinden van de Noord-Hollandse Molenprijs 2020. Het thema voor de prijs was dat jaar 

“Schatbewaarders van de molen” en richtte zich op personen en organisaties, die zich, meer dan 

gemiddeld, hebben beijverd om de molen en zijn omgeving in de, in cultuurhistorisch opzicht, 

oorspronkelijke staat te behouden of terug te brengen en op die manier hebben bijgedragen aan het 

verhogen van de ensemblewaarde van de molen.  

Uit een aanzienlijk aantal inzendingen had de jury ook al de winnaars gekozen, maar de bekendmaking 

daarvan had dus nog even op zich laten wachten. Maar op 16 oktober was het dan toch zo ver. Uit 

handen van gedeputeerde Zita Pels ontvingen het bestuur van de Etersheimer Braakmolen in 

Oosthuizen, Harm-Ydo Hilberdink en Herman van Dam van Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam en 

Marijke en Marcel Koop van de Twiskemolen in het recreatiegebied Het Twiske-Waterland hun Noord-

Hollandse Molenprijs 2020/2021. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,--. En 

natuurlijk op de foto met de gedeputeerde!  

 

 

 

Afbeelding 7 Marijke en Marcel Koop Afbeelding 8 Harm-Ydo Hilberdink en 
Herman van Dam 

 

Afbeelding 9 Dorus Luyckx en Bart Slooten van de  
Etersheimer Braakmolen   

 

 

De Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is, de laatste keer aangekondigd voor 1 juli 2022, is 

opnieuw uitgesteld. Als mogelijke nieuwe datum worden zowel 1 oktober 2022 als 1 januari 2023 

genoemd.  
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Samen met de bestuurlijke partners gaat de minister bezien welke datum verantwoord is om de 

Omgevingswet in werking te laten treden. 

Molenconsulent  
Met ingang van 1 juni 2020 beschikt de Noord-Hollandse Molenfederatie over een molenconsulent in 

de persoon van Evert Verhoeven. Hij is voortvarend aan de slag gegaan en in zijn eerste jaar heeft hij 

al een flink aantal zaken op zijn bordje gekregen. Zijn inzet 

getuigt van kennis van zaken en wordt door partijen ook zeker 

gewaardeerd, waarbij onder meer moleneigenaren en 

overheden regelmatig een beroep op hem doen.  

De financiering van de inhuur van de consulentfunctie door de 

Noord-Hollandse Molenfederatie is voor drie jaar geborgd, tot 1 

juni 2023. Het is de inzet van de Molenfederatie dat de functie 

van molenconsulent een structurele plek krijgt in Noord-Holland. 

Voor financiering wordt gekeken naar een aantal 

belanghebbenden, zoals de Provincie Noord-Holland en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Ook gemeenten zijn mogelijk bereid een structurele 

bijdrage te leveren. 

Hieronder een paar van de zaken die Evert het afgelopen jaar onder handen heeft gehad.  

Gemeente Bergen  

Binnen de gemeente Bergen was er al lang discussie over de verkoop van gemeentelijk vastgoed, 

waaronder de molens Kijkduin en De Philistein. Evert adviseerde de gemeente de molens in ieder 

geval niet te verkopen gedurende het opstellen van de door de raad gevraagde Maatschappelijke 

Kosten-Baten Analyse. De uiteindelijke uitkomst was dat de gemeente eigenaar van de molens blijft 

vanwege hun hoge maatschappelijke waarde. Op dit moment studeert de gemeente op een aantal 

mogelijke beheersvormen, haar aangereikt door onze consulent.  

’t Roode Hert, Alkmaar 

In 2021 werden bouwplannen gepresenteerd binnen de molenbiotoop van ’t Roode Hert. De 

molenbiotoop bleek niet planologisch vastgelegd. In samenspraak met de moleneigenaar en de 

ontwikkelaar heeft onze Evert gekeken hoe het bouwplan zo gewijzigd kon worden dat de windvang 

niet verder werd belemmerd. De plannen zijn de eerste van een reeks van bouwplannen in Overstad, 

waardoor van deze oplossing ook een precedentwerking kan uitgaan.  

De Nachtegaal, Middenbeemster 

Evert ondersteunde de moleneigenaar bij de herziening van het planologische regime, waardoor 

molen De Nachtegaal een in het omgevingsplan vastgelegde molenbiotoop kon krijgen. Hij leverde 

daarvoor concept-regels en een concept-toelichting aan, als handvat voor de gemeente om de 

molenbiotoop te borgen. 

De Dog, Uitgeest  

Evert adviseerde in 2020 in eerste instantie de gemeente over het voorgenomen bouwplan 

Limmerkoog en de invloed hiervan op molen De Dog. Daarna heeft hij het HHNK ondersteund, door op 

basis van de criteria van het HHNK (moleneigenaar) het HHNK te voorzien van handvatten om het 

bouwplan zo aan te passen dat de windbelemmering aanvaardbaar blijft (<2%). 

 

Afbeelding 10 Molenconsulent Evert 
Verhoeven 
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Zonder wind draait de molen niet. 
Meldden wij u vorig jaar dat dit de werktitel was van een boek over geschiedenis, theorie en praktijk 

van de molenbiotoop, dit jaar kunnen we u melden dat het boek 

inmiddels uitgegeven is en dat de werktitel ook de definitieve titel is 

geworden.  

De officiële presentatie van het boek vond plaats tijden de 

molencontactdag, waarbij het eerste exemplaar werd overhandigd 

aan gedeputeerde Zita Pels. Ook verzorgde auteur Rien 

Eykelenboom een presentatie naar aanleiding van het verschijnen 

van het boek. Elke molenorganisatie ontvangt een aantal exemplaren 

gelijk aan het aantal molens dat de organisatie beheert of in 

eigendom heeft. De eerste boeken werden uiteraard al meegegeven 

aan de deelnemers aan de molencontactdag.  

Het boek zal ook worden aangeboden aan de gemeenten van Noord-

Holland. In eerste instantie gebeurde dit al symbolisch door, op 12 

november, een exemplaar te overhandigen aan de voorzitter van de 

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten, de heer ter Heegde.

         

Maar na de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar is het 

de bedoeling om het boek, zoveel mogelijk persoonlijk, aan de gemeenten aan te bieden. Ook de in de 

provincie actieve waterschappen zullen een exemplaar ontvangen. Met deze actie sluiten we ook goed 

aan op de nu beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet.  

Behalve de geschiedenis en de theorie van de molenbiotoop wordt in het boek een aantal casussen 

beschreven waarbij de molenbiotoop – en dus de windvang van de molen – door ontwikkelingen in de 

omgeving onder druk komt te staan en hoe daar door betrokkenen ( moleneigenaar, ontwikkelaar, 

gemeentelijke overheid etc.) mee om is gegaan. Aan de hand van de beschreven casussen wordt ook 

een aantal aanbevelingen geformuleerd, waar moleneigenaren in dit soort processen hun voordeel 

mee kunnen doen.  

Project Geheim Genootschap Fluisterende Molens.  
Met 22 molens heeft hebben onze molenorganisaties in Noord-Holland in 2021 een ruime bijdrage 

geleverd aan het themajaar ‘Ode aan het Landschap’, dat was uitgeroepen door het Nederlands 

Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).  

Via het bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie zijn moleneigenaren en molenaars benaderd 

om deel te nemen aan het in Noord-Holland georganiseerde project ‘Geheim Genootschap 

Fluisterende Molens’ en de bereidheid om dat te doen was er in grote mate. Daarmee zijn ‘onze 

molens’ in Noord-Holland weer eens extra in het zonnetje gezet. De start van het project was in mei 

2021, maar het loopt door in 2022 en biedt onder andere de gelegenheid om een podcast fietsroute 

te rijden langs de deelnemende molens.  

Voor meer informatie ga naar https://www.odeaanhetlandschap-nh.nl/evenementen/fluisterende-

molens. 

Afbeelding 11 Het biotoopboek van de 
Noord-Hollandse Molenfederatie  

https://www.odeaanhetlandschap-nh.nl/evenementen/fluisterende-molens
https://www.odeaanhetlandschap-nh.nl/evenementen/fluisterende-molens


Jaarverslag Noord-Hollandse Molenfederatie 2021   

 

14 

FINANCIEEL VERSLAG 
 

Balans per 31 december 2021 na resultaatbestemming 
In € 

 

  ref. 
31 december 

2021   
31 december 

2020 

ACTIVA             

              

Vlottende activa             

              

Vorderingen 1           

  Debiteuren   1.250,00     900,00   

  Overige vorderingen   0,00     0,00   

    1.250,00     
900 
,00   

Liquide middelen       2           

 Rekening Courant    99.330,70     11.745,32   

 Spaarrekeningen bank   92.718,92     2.718,92   

 Deposito   71.296,36     283.926,36   

    263.345,98     298.390,60   

              

Totaal   264.595,98     299.290,60   

              

              

              

PASSIVA             

              

Stichtingsvermogen 3           

 reserve   3.303,29     4.587,91   

 Weidemolenfonds   9.946,33     9.946,33   

 Legaat Pieter Leegwater   251.296,36     283.926,36   

    264.545,98     298.460,60   

Kortlopende schulden             

  Overige verplichtingen 4 50,00     830,00   

    50,00     830,00   

              

Totaal   264.595,98     299.290,60   
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Staat van baten en lasten over 2021 
In € 
 

  ref. werkelijk 2021   begroting 2021   werkelijk 2020 

Baten             

              

 Bijdrage eigenaren 5 4.550,00   4.500,00   4.550,00 

 Bijdragen cursus Molengids             

 Bijdragen Molen Contactdag                 1.110,00                1.000,00     

 Subsidie Provincie NH 6 15.000,00   15.000,00   12.700,00 

 Giften  7 500,00                 1.000,00   1.993,86 

 Legaat Pieter Leegwater             

 Rente             

 Overige baten             

              

              

Totaal Baten   21.160,00   21.500,00   19.243,86 

              

Lasten             

              

  Contributies   35,00       35,00 

  Bestuurskosten 8                  188,25   7.000,00    
  Administratiekosten   1.585,40   400,00   380,78 

  Molen Contactdag 9 7.547,03   13.000,00   8.157,65 

  Weidemolens 10           

  Speciale projecten 11 12.850,00   3.500,00               12.842,09 

  Project Molenconsulent NH 12 32.630,00   35.000,00               27.240,00 

  Bankkosten   167,13   150,00   134,40 

  Overige kosten   71,81   1.500,00   61,98 

              

Totaal Lasten   55.074,62   60.500,00   48.851,90 

              

Mutatie Stichtingsvermogen -33.914,62   -39.050,00   -29.608,04 

       

Resultaatbestemming       

       
 Mutatie reserve  -1.284,62  -4.050,00  -2.368,04 

 Weidemolenfonds       
 Legaat Pieter Leegwater  -32.630,00  -35.000,00  -27.240,00 

       

  -33.914,62  -39.050,00  -29.608,04 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET 
EXPLOITATIERESULTAAT 
 

Algemeen 
De Stichting Noord-Hollandse Molenfederatie is opgericht in 2010 en is gevestigd aan de 

Kloet 77 te Obdam. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34378097. 

 

Jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving RJK C1 “kleine organisaties zonder winststreven”. De jaarrekening is 

opgesteld in Euro’s. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen hun 

nominale waarde. 

 

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Waardering van activa en passiva 

Vergelijking voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van voorgaand jaar. 

 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De reële 

waarde is gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke 

verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.  

 

Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korten dan 12 

maanden. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. 

 

Kortlopende schulden 
Schulden worden bij het ontstaan opgenomen tegen de reële waarde, die gelijk is aan de 

nominale waarde. 
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Grondslag schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 

bestuur zich oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien van toepassing wordt bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningpost nader ingegaan op de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen. 

 

Bepaling van het exploitatieresultaat 
 

Baten 
De baten betreffen de contributies, subsidies, giften en bijdragen voor door de stichting 

georganiseerde activiteiten, rekening houdend met per balansdatum nog te factureren 

bijdragen.  

 

Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 NA 
RESULTAATBESTEMMING 
 

Activa 

Debiteuren (ref. 1) 
De post debiteuren heeft uitsluitend betrekking op de contributiebijdragen van de leden.  

Ultimo verslagjaar zijn 36 eigenaren en organisaties aangesloten bij de Noord-Hollandse 

Molenfederatie, die in totaal 101 molens in bezit hebben. De contributie bedraagt € 50 per 

molen per jaar. Het saldo is als volgt opgebouwd. 

 

        2021         2020    

 

Debiteuren     - 1.750,-   - 1.400,- 

Af: verwachtte oninbare vorderingen -    500,-   -    500,- 

Saldo per 31 december   - 1.250,-   -    900,- 

 

Vorderingen waarvan verwacht wordt dat deze oninbaar zijn, worden van het debiteurensaldo 

afgeboekt. Dit betrof de contributiebijdragen (vnl. van voorgaande jaren) van 10 eigenaren en 

10 molens (2020: 5 eigenaren en 10 molens). Het saldo per 31 december heeft betrekking op 8 

eigenaren en 25 molens (2020 11 eigenaren en 18 molens), waarvan verwacht wordt dat de 

contributiebijdrage alsnog wordt voldaan. Zie ook de toelichting bij “Bijdrage eigenaren (ref 

5)”. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag was het debiteurensaldo inmiddels met € 

900,- afgenomen tot € 350,- 
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Liquide middelen (ref. 2) 
Om te voorkomen dat negatieve rente zou worden toegepast door de huisbankier ABN-

AMRO is in 2021 een substantieel deel van het stichtingsvermogen ondergebracht bij de 

RABO bank. Daartoe zijn bij laatstgenoemde bankinstelling een zakelijke rekening courant en 

een zakelijke spaarrekening geopend. De consequentie van het aanhouden van meerdere 

rekeningen is dat de post “Bankkosten” hoger uitvalt ten opzichte van voorgaande jaren en 

hoger dan begroot. In onderstaande opstelling is de verdeling van de liquide middelen over de 

beide banken weergegeven. 

 
Overzicht liquide middelen per 31 december 2021 
in € 

 

 ABN AMRO RABO TOTAAL 

Rekening Courant 9.361,33 89.969,37 99.330,70 
Spaarrekening 2.718,92 90.000,00 92.718,92 
Deposito 71.296,36  71.296,36 

Totaal 83.376,61 179.969,37 263.345,98 

 

 

Passiva 

Stichtingsvermogen (ref. 3) 
Bij het Stichtingsvermogen zijn de actuele stand van het legaat Pieter Leegwater en van het 

Weidemolenfonds afzonderlijk zichtbaar gemaakt. 

In het legaat van Pieter Leegwater is een bedrag van € 14.643 aan eventueel maximaal af te 

dragen overdrachtsbelasting begrepen. Omdat niet zeker is dat de belastingdienst deze heffing 

zal opleggen is dit bedrag tot 2024 als latente verplichting in de administratie opgenomen. 

Inclusief deze latente verplichting bedraagt het legaat hiermee uiteindelijk  

€ 311.166,36. In 2021 is € 32.630,- van het legaat gebruikt voor de financiering van het 

project “molenconsulent NH”. 

 

Verloopoverzicht Stichtingsvermogen   
in €     

     

 Reserve Weidemolenfonds Legaat Leegwater Totaal 

     

Stand 1-1-21 4.587,91 9.946,33 283.926,36 298.460,60 

Resultaatbestemming -1.284,62   -32.630,00 -33.914,62 

     

Stand 31-12-21 3.303,29 9.946,33 251.296,36 264.545,98 

     
 

 

 

Overige verplichtingen (ref. 4) 
De overige verplichtingen bestaan uit in 2021 dubbel ontvangen bijdrage van een 

moleneigenaar. 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Met Vereniging De Hollandse Molen (DHM) is overeengekomen dat de molenconsulent 

Noord-Holland als werknemer van DHM zijn werkzaamheden verricht voor de Noord-
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Hollandse Molenfederatie (NHMF). In eerste aanleg is gekozen voor een aanstelling per 1 

juni 2020 voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid om bij wederzijds goedvinden deze 

met 2 jaar te verlengen tot 3 jaar. In 2021 is deze optie gelicht. DHM brengt op 

nacalculatiebasis de werkelijke personeelskosten in rekening en ontvangt van NHMF per 6 

maanden een voorschot. De omvang van de verplichting is niet exact bekend, maar in de 

begroting van NHMF wordt gerekend met een jaarlast van ca. € 35.000. Zie ook de 

toelichting bij ref. 12.  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
 

Baten 

Bijdrage eigenaren (ref. 5) 
 

Overzicht bijdrage eigenaren    
in €     

 2021 2020 

 aantal molens bedrag aantal molens bedrag 

      

verzonden fakturen 101 5.050,00 101 5.050,00 

oninbaar vorige jaren 10 500,00 1 50,00 

oninbaar dit jaar   9 450,00 

      

Resteert 91 4.550,00 91 4.550,00 

     
 

In de begroting voor 2021 is voor de Bijdrage eigenaren rekening gehouden met een bate van 

90 molens.  

 

Subsidie Provincie Noord-Holland (ref. 6) 
De provincie stelt de definitieve te verstrekken subsidie vast in het jaar volgend op het 

subsidiejaar, op basis van aanvraag en verrichte activiteiten. De subsidie over 2020 is op 23 

april 2021 vastgesteld op € 15.000.  

Voor 2021 is eveneens een subsidie van € 15.000 aangevraagd. De definitieve toekenning is 

ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet vastgesteld en er is in 2021 ook geen 

voorschot verstrekt. Om deze reden wordt deze bate op zgn. kasbasis verantwoord en niet 

toegerekend aan de periode waarop die betrekking heeft. 

 

Giften (ref.7) 

Overzicht giften    
in €     

  2021 2020  

     
T. Oosterhuis  500,00 250,00  

E. Zwijnenberg   1.743,86  

     

Totaal  500,00 1.993,86  

     
 

Lasten 

Bestuurskosten (ref. 8) 
Aan het Algemeen Bestuur is het voorstel gedaan aan de leden van het Dagelijks Bestuur 

jaarlijks een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Dit voorstel is verwerkt in de begroting 

voor 2021. Het Algemeen Bestuur heeft het voorstel niet gehonoreerd. Hierdoor zijn de 

werkelijke bestuurskosten weer in lijn met voorgaande jaren, maar fors lager dan begroot. 
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Molen Contactdag (ref. 9) 
In 2021 is dit evenement voor de 4e keer voor eigen rekening en risico georganiseerd, nadat 

vorig jaar als gevolg van de geldende maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 

pandemie de Molen Contactdag op het laatste moment moest worden afgelast. Omdat in 2020 

al voorbereidingen waren getroffen en kosten waren gemaakt, zijn de kosten in 2021 lager 

uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. 

 

Weidemolenfonds (ref. 10) 
Evenals in 2020 zijn dit jaar geen aanvragen voor subsidie uit het Weidemolenfonds 

ontvangen en/of toegewezen. De stand van het fonds is dan ook ongewijzigd gebleven. 

 

Speciale projecten (ref. 11) 
In 2021 zijn onder de noemer van Speciale projecten uitgaven gedaan voor de productie van 

het in eigen beheer uitgegeven boek over molenbiotopen. 

 

Project Molenconsulent NH (ref. 12) 
Met ingang van 1 juni 2020 is het project van start gegaan. In samenwerking met De 

Hollandse Molen (DHM) is dhr. Evert Verhoeven voor 3 jaar aangesteld als molenconsulent 

voor Noord-Holland. De projectuitgaven betreffen de vergoeding van de stichting aan DHM. 

Zie ook de toelichting bij Niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

OVERIGE TOELICHTING 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van materiele invloed zijn op het resultaat van 

2021. 

 

Gemiddeld aantal werknemers 
Evenals in 2020, waren er gedurende 2021 geen werknemers in dienst. 

 

Bezoldiging bestuurders 
De leden van het (dagelijks) bestuur zijn onbezoldigd.  
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OVERIGE GEGEVENS 
 

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2021 
Het jaarverslag van de Stichting Noord-Hollandse Molenfederatie over 2021 werd op 11 juli 

2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De goedkeuring van het jaarverslag is 

geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 september 2022 

 

Bestemming saldo boekjaar 
Conform art. 2 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd door: 

- subsidies en donaties;  

- schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- alle andere verkrijgingen en baten;  

- bijdragen van eigenaren, die het bestuur jaarlijks, na overleg met de 

eigenarenvergadering, vaststelt.  

Omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten zijn geen bepalingen in de statuten 

opgenomen. 

Het negatieve saldo van € 33.914,62 is voor € 32.630,- ten laste gebracht van het legaat Pieter 

Leegwater en voor € 1.284,62 ten laste van de stichtingsreserve. 

 

Goedkeuring jaarverslag 2020 
Het Algemeen Bestuur is in verband met Covid-19 in 2021 niet fysiek bijeen geweest. De 

goedkeuring van het jaarverslag 2020 heeft op 1 mei 2021 na digitale consultatie 

plaatsgevonden.  
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BEGROTING 

  Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Inkomsten     

     

Bijdrage eigenaren  4.550,00 4.500,00 4.500,00 

Giften/sponsors  1.994,00 1.000,00 1.000,00 

Subsidies  12.700,00 15.000,00 15.000,00 

Rente     

Legaat Leegwater     

Bijdrage Molencontactdag   1.000,00 1.000,00 

Overige inkomsten       

     

  19.244,00 21.500,00 21.500,00 

     

Uitgaven     

     

Bestuurskosten incl. website   7.000,00 2.000,00 

Speciale projecten(cursussen, symposia)  

                 

12.842,00 3.500,00 3.000,00 

Bankkosten  134,00 150,00 300,00 

Accountantskosten  381,00 400,00 1.000,00 

Molencontactdag  8.158,00 13.000,00 12.000,00 

Besteding legaat  27.240,00 35.000,00 35.000,00 

Overige uitgaven  97,00 1.500,00 1.000,00 

     

  48.852,00 60.550,00 54.300,00 

     

Saldo inkomsten - uitgaven  -29.608,00 -39.050,00 -32.800,00 

     

     

Stand van het legaat ultimo jaar  283.926,36 240.000,00 230.000,00 
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Ondertekening 
 

Wormer, 11 juli 2022 

 

 

Peter Tange, voorzitter 
 
 
 

Gerard van Beusekom, secretaris 

 

 

 

Walter van Giesen, penningmeester 

 

 

Greet Blokker, lid 

 

 

 

Dick Jan Braaij, lid 

 

 

 

Rien Eykelenboom, lid  
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Bijlage 1: Molens die voor publiek zijn opengesteld  
(minimaal één of meer dagen per week). 
 

1. Stichting tot Behoud van de Molen De Traanroeier: De Traanroeier, www.traanroeier.nl., te 

bezoeken via Museum Kaap Skil, www.kaapskil.nl. 

2. Vereniging De Wieringer Molens: De Hoop (Den Oever) en De Onderneming (Hippolytushoef), 

www.dewieringermolens.nl. 

3. Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman: De Hoop (’t Zand), www.molentzand.nl. 

4. Gemeente Bergen: Kijkduin (Schoorl), www.molen-kijkduin.nl. 

5. Vereniging De Westfriese Molens: Molen van Waarland (Harenkarspel) en Ceres 

(Bovenkarspel), www.westfriesgenootschap.nl. 

6. Stichting De Werverhoofse Molen: De Hoop (Wervershoof), www.werverhoofsemolen.nl. 

7. Stichting Molen De Krijgsman: De Krijgsman (Oosterblokker), www.molendekrijgsman.nl. 

8. Stichting De Medemblikker Meelmolen: De Herder (Medemblik), 

www.meelmolendeherder.nl. 

9. Stichting Johannes Bos: De Gouden Engel (Koedijk), www.molen-degoudenengel.nl. 

10. Stichting Korenmolen ’t Roode Hert: ’t Roode Hert (Alkmaar), via www.fermento.nl. 

11. Particulier: Twuyvermolen (Sint Pancras), www.twuyvermolen.nl. 

12. Schermer Molens Stichting: Ondermolen D (Schermerhorn) en De Otter (Oterleek), 

www.museummolen.nl. 

13. Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM): De Oude Knegt (Akersloot), www.suam.nl. 

14. Stichting tot Behoud van De Nachtegaal: De Nachtegaal (Middenbeemster), 

www.nachtegaalbeemster.nl. 

15. Molenstichting Zeevang: Etersheimerbraakmolen (Oosthuizen), via bezoekerscentrum De 

Breek, www.debreek.com. 

16. Vereniging De Zaansche Molen: Het Jonge Schaap (www.hetjongeschaap.nl), De Kat 

(www.verfmolendekat.com), De Huisman, De Zoeker en De Bonte Hen (alle Zaanse Schans), 

De Bleeke Dood (Zaandijk), De Schoolmeester (Westzaan), www.zaanschemolen.nl. 

17. Stichting Krijtmolen d’Admiraal: d’Admiraal (Amsterdam), www.krijtmolen.nl. 

18. Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum: Molen van Sloten (Amsterdam), 

www.molenvansloten.nl. 

19. Stichting Korenmolen De Zandhaas: molen De Zandhaas (Santpoort-Noord), 

www.molendezandhaas.nl. 

20. Stichting Molen De Adriaan: De Adriaan (Haarlem), www.molendeadriaan.nl. 

21. Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen De Eersteling: De Eersteling (Hoofddorp), 

www.eersteling.com. 

22. Stichting Korenmolen De Leeuw: De Leeuw (Aalsmeer), www.molendeleeuw.nl. 

23. Stichting korenmolen De Vriendschap: De Vriendschap (Weesp), www.weesperwieken.nl. 

24. Gemeente Laren: De Molen van Laren. 

 

 
 

 

 

http://www.traanroeier.nl/
http://www.kaapskil.nl/
http://www.dewieringermolens.nl/
http://www.molentzand.nl/
http://www.molen-kijkduin.nl/
http://www.westfriesgenootschap.nl/
http://www.werverhoofsemolen.nl/
http://www.molendekrijgsman.nl/
http://www.meelmolendeherder.nl/
http://www.molen-degoudenengel.nl/
http://www.fermento.nl/
http://www.twuyvermolen.nl/
http://www.museummolen.nl/
http://www.suam.nl/
http://www.nachtegaalbeemster.nl/
http://www.debreek.com/
http://www.hetjongeschaap.nl/
http://www.verfmolendekat.com/
http://www.zaanschemolen.nl/
http://www.krijtmolen.nl/
http://www.molenvansloten.nl/
http://www.molendezandhaas.nl/
http://www.molendeadriaan.nl/
http://www.eersteling.com/
http://www.molendeleeuw.nl/
http://www.weesperwieken.nl/
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Bijlage 2: De Molenbiotoop  

Ruim 150 historische en in werking zijnde windmolens dragen in hoge mate bij aan het 
landschapsbeeld van Noord-Holland. De molens vormen het restant van de honderden windmolens 
die het landschap eens domineerden. Het zijn merendeels watermolens ten bate van de 
waterbeheersing in de polders (poldermolens), voor een kleiner deel industriemolens.  
De molens staan verspreid door de hele provincie. De plek van de molen en het molentype dat men 
aantreft zegt iets over de geschiedenis van het landschap. Binnen dat landschap is de molenlocatie zo 
gekozen dat de molen optimaal kon functioneren. Op een aantal plaatsen is een historisch functionele 
groep bewaard gebleven, zoals in de polders Zijpe en Schermer. Ze getuigen daar van het ontstaan en 
waterstaatkundig beheer van deze polders. Langs de Zaan bij Zaandijk staat een groep van 
industriemolens die getuigt van het fabricageproces uit de periode van vóór het stoomtijdperk.  

De landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van de molens is groot. Vele zijn als 
Rijksmonument aangewezen. De algemene ambitie is om bij te dragen aan het zichtbaar houden van 
draaiende molens in het landschap. De molenbiotoop, de vrije ruimte rond de molen, is van 
fundamenteel belang voor de werking en het behoud van de molen. Deze dient zowel om de 
zichtbaarheid van de molen en de karakteristiek van de omgeving in stand te houden als om de 
windvang voor het daadwerkelijk functioneren te borgen. Binnen deze molenbiotoop mag bebouwing 
en begroeiing de windvang niet belemmeren. 
 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de molenbiotoop, de vrije 
ruimte rond molens. De 1:100 regel is hierbij uitgangspunt:  
• binnen 100 meter rond de molen mag geen bebouwing hoger dan de onderste punt van de verticaal 
staande wiek worden opgericht. Beplanting mag niet hoger worden dan de onderste punt van de 
verticaal staande wiek;  
• binnen 100 tot 400 meter rond de molen mag geen bebouwing hoger dan 1/100 van de afstand 
tussen bouwwerk en molen, gerekend van de onderste punt van de verticaal staande wiek worden 
opgericht. Beplanting mag niet hoger worden dan 1/100 van de afstand tussen beplanting en molen, 
gerekend van de onderste punt van de verticaal staande wiek.  

Op de volgende pagina treft u een kaart aan van Noord-Holland waarop alle molens in die provincie 
met molenbiotoop zijn ingetekend. 
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