
 

Jaarverslag Stichting Holten’s Molen Deurne over 2013. 
 

A. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de stichting Holten’s molen. 
Middels dit verslag en de bijgevoegde jaarrekening legt het bestuur van de stichting Holtens 
molen verantwoording af van de activiteiten in het boekjaar 2013. 
Als bestuur zijn we trots op en tevreden over het afgelopen jaar. 
Trots op het feit dat we er samen met vele vrijwilligers in geslaagd zijn de gekende en 
erkende positie die Holten’s molen heeft in de Deurnese samenleving opnieuw te 
versterken. 
Tevreden ook over de behaalde financiële resultaten. Ook hier zien we de vertaling van de 
inzet van de vele vrijwilligers. 
 
Het jaar 2013 had voor ons echter ook een keerzijde. In het afgelopen jaren overleden twee 
mensen die beiden vanaf het allereerste begin zich hebben ingezet voor onze stichting, Wiro 
van Heugten en Louis van Hassel.  
Wij zullen ze beiden blijven herinneren als twee zeer gewaardeerde en betrokken 
vrijwilligers die op hun zeer eigen wijze een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het 
werk van onze stichting. 
 
 

B. Algemeen 
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van: 
a. Verbeteren van de interne organisatie van de stichting 
b. Uitbouw van de drie functies van de molen en de winkel. 
c. Toename van de excursies  
d. Nadere bezinning op de positie van Holtens molen binnen de Deurnese samenleving. 

 
a. Verbeteren van de interne organisatie van de stichting. 

In 2013 zijn we verder gegaan met het proces dat er op gericht is om de 
verantwoordelijkheden voor de werkzaamheden op de molen zo veel mogelijk bij de 
uitvoerende vrijwilligers/sters te leggen. Het bestuur opereert nu meer dan voorheen op 
afstand. Er zijn een vijftal werkgroepen gevormd waarbij de coördinatoren de 
werkzaamheden op elkaar afstemmen. 
De eerste bevindingen stemmen zowel bij het bestuur als bij de uitvoerende vrijwilligers 
tot tevredenheid. 



In 2014 zullen we deze opzet samen met de betreffende mensen evalueren en daar waar 
nodig aanpassen. 

 
b. Uitbouw van de drie functies van de molen en de winkel.  

De museumwinkel die in 2012 is geopend heeft in 2013 een duidelijke groei 
doorgemaakt. Steeds meer mensen uit Deurne en de regio maar ook van ver daarbuiten 
komen naar de molen om meel, lijnolie, gist en andere molen- en streekproducten te 
kopen.  
Ook kunnen wij inmiddels enkele lokale ondernemers tot onze klantenkring rekenen. 
 
Het malen van graan op de eigen molen heeft in 2013 een grote vlucht genomen. 
Drie molenaars zijn een opleiding gaan volgen tot ambachtelijk graanmolenaar. 
Twee koppel molenstenen zijn maalvaardig gemaakt. 
Op deze wijze kunnen wij steeds beter tegemoet komen aan de groeiende vraag vanuit de 
klanten van de winkel. 
 
In 2013 zijn door enkele vrijwilligers nieuwe initiatieven ontplooid om de functie’s 
houtzagen en olieslaan te versterken. 
Het is ons streven voor 2014 om deze nieuw initiatieven samen met de vrijwilligers verder 
vorm te geven. 

 
c. Toename van de excursies. 

Ook heeft het afgelopen jaar zich gekenmerkt door een duidelijke toename van het aantal excursies  
We hebben hierop ook duidelijk ingezet. Deelnemers aan excursie kunnen we nu koffie en vlaai 
aanbieden. 
Een nieuw fenomeen is ook de excursies met een teambuilding doelstellingen. 
Deelnemers dienen dan onder supervisie van een molenaar samen te werken bij klussen. 

 
d. Nadere bezinning op de positie van Holtens molen binnen de Deurnese samenleving. 

In 2013 hebben we ons als bestuur opnieuw nadrukkelijk bezig gehouden met de vraag 
op welke wijze we vanuit Holten’s molen een bijdrage kunnen leveren aan de versterking 
van de museale en cultuurhistorisch infrastructuur van Deurne en omgeving.  
Op verzoek van de gemeente Deurne zijn we in 2013 in gesprek gekomen over de vraag 
hoe de samenwerking tussen de Deurnese molens verder versterkt kan worden. 
Ook hebben we contact gelegd met milieueducatiecentrum de Ossenbeemd.  
Samen met hen kijken me naar samenwerkingsmogelijkheden. Inspiratie hierbij is dat 
voor beide duurzaamheid een belangrijk begrip is en dat we gelegen zijn in Deurne-Oost, 
historisch een zeer boeiend deel van Deurne.   

 
e. Verder vermeldenswaardig is dat we in 2013 onze website vernieuwd hebben.  Onder 

www.holtensmolen.nl kunnen wij virtuele bezoekers van onze molen op hedendaagse 
wijze te woord staan. 
 

 
 
 
 

http://www.holtensmolen.nl/


C. De vrijwilligers van Holten’s molen. 
 

 
 
Het stichtingsbestuur. 
 
Per 31.12.2013 hadden de volgende mensen zitting in het bestuur: 
 
 Ludo Boeije, voorzitter. 
 Tjeu Lammers, penningmeester/secretaris. 
 Jos Trienekens, vrijwilligers contacten. 
 Driek Berkers, public relations/bijzondere evenementen 
 
Het muldersteam 
Maalderij/ molenaars/zagerij/olieslagerij 
Molenaars 

 Carla Berkers-Holten (tevens lid van de winkelgroep) 

 Geert Doddema 

 Wim Scharroo 

 Charles de Theije 

 Jan van Erp 

 Jan van Woezik 

 Peter van Rongen.  
Zagerij 

 Frans van Oosterhout (leerling molenaar) 
Olieslagerij 

 Driek Berkers 

 Ad Smits 
Gastmolenaars. 

 Piet Meulendijks 

 Hans Tielemans (tevens lid werkploeg zagerij) 

 Harrie Smits  
 



Rondleiders en verdere vrijwilligers 

 Emmie  Berkers (lid winkelgroep) 

 Theo v. Aerle ( onderhoud website) 

 Henk Schriks (vormgeving) 

 Jan Kuijten ( foto’s en film ) 

 Mario Groen. (assistent mulder) 

 Gerry Spang (lid werkploeg zagerij) 

 Cis Goossens (lid winkelgroep) 

 Rina Kuijpers (lid winkelgroep) 

 Helma Smits (lid winkelgroep) 

 Nel de Theije (lid winkelgroep) 

 Nicole Grijpma. (lid winkelgroep) 

 Ludo Boeije (lid bestuur) 
 
Buurtwerkgroep Veldstraat. 
Al enkele jaren organiseren een aantal buren van de molen een kerst- winteractiviteit die 
primair bedoeld is voor kinderen en volwassenen uit de omgeving van de molen. Ook in 
2013 is dit gebeurd. De sfeervolle laagdrempelige activiteit trok ca 160 bezoekers. 
 

       
 

D. De Cijfers. 
Ook in 2013 is Holten’s molen wekelijks geopend geweest voor bezoekers. Op zaterdag van 
10.00-13.00 uur, op maandag van 20.00-22.00 uur en op de eerste en derde zondag van de 
maand van 13.00-16.00 uur. 
In 2013 hebben 23 excursies plaatsgevonden.  
Ca 1250 mensen hebben de molen bezocht waarbij het zwaartepunt uiteraard in de 
zomermaanden ligt. 
De museumwinkel heeft ca 750 klanten kunnen verwelkomen. 
Het totaal aantal mensen dat de molen heeft bezocht komt daarmee op ca 2000. 
 
 
 



E. Jaarrekening 2013 
De jaarrekening van de Stichting Holten’s Molen sluit met een batig resultaat van 
€ 1.733,14. Ten opzichte van 2012 is het resultaat verbeterd met € 644,96. Ten opzichte van 
2012 is dat een verdergaande verbetering. Rekening houdend met de eenmalige giften tot 
een bedrag van € 2.986,00 is er nog steeds sprake van een structureel tekort van ongeveer € 
1.260,00. De kosten voor 2013 nemen ten opzichte van 2011 af met € 503,59 af naar € 
7.494,80, de inkomsten nemen ten opzichte van 2012 toe met € 141,29 naar € 9.227,94. 
 
Vergelijken we de in- en verkoop 2013 met 2012 dan zien we dat: 

 De opbrengst minus kosten van verkoop van meelproducten toeneemt met € 533,75 

 De opbrengst minus kosten van verkoop van olieproducten afneemt met €  77,96 

 De opbrengst minus kosten van verkoop van overige producten toeneemt met €   29,04 

 De verkoop van houtproducten en het loonzagen daalt met - € 809,60 
In totaal neemt het netto resultaat van de verkoop af - € 324,77 
 
De netto kosten en opbrengsten van het gebouw bedroegen in 2013 € 4.154,41 tegenover 
€ 4.051,48 in 2012.  

 De opbrengst voor gebruik door derden is vanaf 1 mei vervallen - €  738,03 

 De kosten voor belastingen, verzekeringen, energie en water nemen in  €  159,42 
 2013 af met 4,4% 

 De onderhoudskosten die rechtstreeks ten laste van de exploitatie  
 komen beliepen in 2013  € 691,23 ten opzichte van € 1.691,88 in 2012.  
 Dit is voornamelijk het gevolg van in 2012 uitgevoerde werkzaamheden € 1.000,65 
In totaal nemen de kosten toe met €    422,04 
 
Ten opzichte van 2012 is de netto opbrengst voor de algemene kosten toegenomen met € 
197,43. De verhoging van wordt veroorzaakt door: 

 Lagere kosten attenties €   68,59 

 Lagere administratie en vergaderkosten € 409,45 

 Lagere kosten vrijwilligersavond e.d. €   43,96 

 Hogere overige kosten en lagere opbrengst rente - € 892,61 

 Hogere opbrengsten excursies  € 196,79 

 Hogere overige opbrengsten en met name giften   € 721,44 
Totaal en afname met € 547,61 
 
Het vermogen van de Stichting Holten’s Molen bestaat uit: 
o Het eigen vermogen dat per ultimo 2013 uitkomt op positief € 2.469,66. Deze stand 

wordt veroorzaakt door het positief exploitatieresultaat van 2013 € 1.733,14 en enkele 
balanscorrecties tot een bedrag van  € 104,15; 

o De onderhoudsreserve voor de molen per 31 december groot € 5.690,35. Voor een 
toelichting wordt verwezen naar de balans. 

o De voorziening fonds gezamenlijke molenaars (€ 522,47) is in 2012 gevormd uit middelen 
die eerst als kasmiddelen werden bewaard en voortkwamen uit de aan de molenaars 
jaarlijkse beschikbaar gestelde middelen voor hun teeravond. Omdat er voortaan een 
vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers wordt gehouden zijn deze middelen voorlopig in 
dit fonds gestort. 



  
Voor de Stichting Vrienden van Holten’s Molen geldt dat de exploitatie voor 2013 laat zien 
dat er sprake is van een aflopende ontwikkeling. De opbrengsten beperken zich tot een 
éénmalige bijdragen en de maandelijkse bijdrage van trouwe contribuanten. Het overschot 
van € 557,40 kan worden toegevoegd aan het eigenvermogen dat daarmee komt op € 
20.972.36. 
Omdat de Stichting Holten’s Molen ook als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is het 
handhaven van de Stichting Vrienden in wezen overbodig geworden. 
 
Cijfermatig ziet beeld als onderstaand uit. 
 

 
 
Balans per 31 december 2013. 

 
 

F. Onderhoud molen 
 

G. Tenslotte. 
        
Als bestuur zijn we blij met en trots op het brede maatschappelijke draagvlak dat Holten’s 
molen heeft in Deurne en de regio. 



 
Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar bijdrage verleent  aan het werk 
van onze stichting. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben dan horen wij dit graag van u. 
 
Namens het bestuur van de stichting Holten’s molen. 
 
 
Ludo Boeije 
 
     Voorzitter 
 

 


