
	

 
ANBI informatie molen De Hoop Zoetermeer 
 
Door de Belastingdienst is elke ANBI verplicht om per 1 januari 2014 aanvullende informatie op haar website te 
vermelden. Met dit document voldoen wij aan deze verplichting. 
N.B.: ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. Dankzij onze ANBI-status zijn giften aan onze stichting in principe 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
Naam van de instelling 
Stichting ‘Molen De Hoop” 
 
Fiscaal nummer 
007265402 
 
Contactgegevens 
Bezoekadres molen: Eerste Stationsstraat 37a, 2712 HB  Zoetermeer. Telefoon 079-3164920. 
Postadres bestuur: Lombok 72, 2721 JB  Zoetermeer. E-mail secretaris@molendehoopzoetermeer.nl 
Website www.molendehoopzoetermeer.nl 
 
Doelstelling 
a. Het bedrijfsklaar maken en houden alsmede de exploitatie van “Molen De Hoop” te Zoetermeer; 
b. Het stimuleren van de belangstelling voor de “Molen De Hoop”; 
c. De coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering te daarvan. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. Mocht niettemin een batig saldo zijn, dan zal dit alleen en uitsluitend 
voor het doel van de stichting worden aangewend. 
 
Beleid 
Het beleid van de stichting is er vooral op gericht de molen de komende jaren draaibaar en maalbaar te houden en voor 
de (Zoetermeerse) bevolking toegankelijk te houden. Regelmatig onderhoud van de molen (rijksmonument, anno 1897) 
is noodzakelijk om de molen in goede staat te houden. Dit onderhoud maar ook restauratie vinden plaats op basis van 
een goed onderhoudsplan. 
Hiertoe is het continu noodzakelijk om over de benodigde geldmiddelen te kunnen beschikken. Onze molenactiviteiten 
zijn er dan ook op gericht onze molen in stand te houden. De middelen bestaan uit opbrengsten uit onze molenwinkel, 
de subsidies die worden verstrekt door de overheid waaronder de gemeente Zoetermeer en tot slot ook donaties van 
particulieren. 
Tevens wordt er zo mogelijk samengewerkt met het bedrijfsleven om in de financiële behoeften te kunnen voorzien. 
 
Samenstelling van het bestuur 
de heer J.J.F. Boonekamp (voorzitter) 
de heer T.F. Meijer (secretaris) 
de heer mr W.F.A. Worrell (penningmeester) 
mevrouw E.S.J. Groenewegen-Wanders (contactpersoon voor de winkel) 
de heer J.P. Huurman (technische commissie) 
de heer C. Groen (PR en communicatie, webmaster) 
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
In 2021 zijn de werkzaamheden uitgevoerd conform de onderhoudsbegroting ingevolge de Brim/Pip. 
Mede dankzij de inzet van de vrijwillige molenaars en vrijwilligers in de winkel van de molen konden wij onze 
meelproducten in onze winkel aan het publiek aanbieden. De molenwinkel elke zaterdag geopend van 11 tot 17 uur.  
 



	

 
De opbrengsten van de winkel dragen substantieel bij aan het onderhoud van de molen. Op speciale dagen zoals 
Nationale Molendag en Open Monumentendag wordt de Zoetermeerse bevolking gewoonlijk opgeroepen de molen te 
bezoeken, maar vanwege corona, in combinatie met de beperkte ruimte in de molen, konden wij in 2021 niet deelnemen 
aan deze activiteiten. 
Door krantenberichten, nieuwsbrieven en aanbiedingen wordt Molen De Hoop regelmatig onder de aandacht gebracht. 
Het gaat kortweg gezegd om het “draaiende” en open te houden van molen de Hoop. 
 
 
 
 
 
Financiële verantwoording 
 

Stichting Molen de Hoop       
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
  
                                             31 dec 2021          31dec 2020 
ACTIVA 
Materiële vaste activa                    2.165                    4.332 
 
Voorraden                                      1.500                    1.500 
Egalisatie BRIM                            4.647                    9.647        
Liquide middelen                       251.048                241.101 
 
Totaal activa                              259.360                256.580 
 
 
PASSIVA 
Vrij besteedbaar vermogen         65.395                  61.334 
 
Reserves                                   190.275                 190.275 
 
Kortlopende schulden                  3.690                     4.971 
 
Totaal passiva                          259.360                 256.580 
 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2021: 
 
De geldmiddelen bestaan uit een bestuursrekening (rekening-
courant) bij de bank voor de normale bankzaken en een 
spaarrekening. Op de spaarrekening worden risicovrij de middelen 
aangehouden die bestemd zijn voor de restauratiereserve alsmede 
voor de onderhoudsreserve voor de molen. 
 
Het vrij besteedbare vermogen bedraagt per 31 december 2021 
65.395 euro. De reserves bestaan voor 164.297 euro uit een 
restauratiereserve en voor 25.978 euro ten behoeve van een 
onderhoudsreserve. 
 
    



	

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN over de jaren 2021 en 2020 

     
 
   

                                   
         
2021  2020 

BATEN        
opbrengst molen     56.941  64.213 
donaties    3.923  4.791 
subsidies    14.145  9.145 
egalisatie Brim/onderhoud     0  0 
rentebaten     0  12 
overige baten    0  0 
     75.009  78.149 
        
LASTEN        
kosten exploitatie molenwinkel     11.837  9.130 
inkoopkosten    27.044  30.034 
vergoedingen    9.345  8.744 
beheerskosten   3.359  3.350 
onderhoudskosten    17.196  20.600 
egalisatie Brim/onderhoud    0  0 
afschrijvingen    2.167  2.167 
     70.948  74.024 
        
        
Resultaat    3.923  4.124 

        
 
Toelichting staat van baten en lasten over 2021: 
 
Over 2021 werd aan subsidies 14.145 euro ontvangen van de Provincie en het Rijk en Gemeente. Aan donaties kwam er 
een bedrag binnen van 3.923 euro. 
 
 
 
FW/CG, juli 2022 


