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Jaarverslag Stichting Holten’s Molen over 2017 
 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de Stichting Holten’s Molen over 2017. 
 
 
In 2017 hebben voor onze molenstichting de volgende onderwerpen centraal gestaan: 

 De verdere versterking van de positie van Holten’s Molen in de Deurnese samenleving. 

 Verbetering van de werkprocessen en organisatie 

 Het op goede wijze in stand houden van het rijksmonument Holten’s Molen. 
 
De versterking van de positie van Holten’s Molen in de Deurnese samenleving. 
 

 De museumwinkel van de molen trekt een vast aantal klanten en is daarmee een begrip 
geworden bij veel inwoners van Deurne. 

 Ook in 2017 hebben wij onze producten geleverd aan een aantal bedrijven in Deurne en 
daarbuiten. 

 We hebben een begin gemaakt met het project “Planken voor banken”. Dit is een 
samenwerkingsproject met de gemeente Deurne waarbij de gemeente zorgt voor bomen die 
wij vervolgens tot planken verzagen. Deze planken gebruikt de gemeente dan weer voor het 
onderhoud van banken in onze gemeente. 

 In samenwerking met het project “Leef” is onze stichting gestart met een project om 
basisscholen meer bij de molen te betrekken middels excursies. Dit project wordt in 2018 
voortgezet. 

 Ook in 2017 was Holten’s Molen het decor van twee films in het kader van het 
openluchtfilmfestival “De Nacht van het Witte Doek” . 

 Tijdens de nationale molendagen heeft het shantykoor de “Klotvaarders” opgetreden op de 
molen. Dit in het kader van het thema “muziek” als Deurnes jaarthema 2017. 

 We zijn samen met de VVV en anderen gestart met de voorbereiding voor het jaarthema 2018 
dat gaat over eerlijk, heerlijk en vindingrijk voedsel. De uitvoering hiervan vindt uiteraard 
plaats in 2018. 

 
Verbetering van de werkprocessen en organisatie 
 

 In 2017 zijn we gekomen tot een verbetering van de verantwoording van de interne processen 
t.b.v. de financiële administratie. 

 We hebben twee maal een zgn. coördinatorenoverleg gehad. Hierbij bespreken we als 
bestuur de ontwikkelingen met degenen die de diverse werkgroepen coördineren. Op deze 
wijze zorgen we voor de noodzakelijke onderlinge afstemming en bespreken we nieuwe 
initiatieven. 
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 Eenmaal per jaar komen we met alle vrijwilligers bij elkaar. Ook hier kunnen onderwerpen of 
knelpunten worden aangekaart. Deels is dit overleg ook informeel van aard. 

 Uiteraard is er ook ‘tussendoor” regelmatig afstemming tussen de vrijwilligers van de molen en 
het bestuur. 

 De lijn van onze stichting blijft: de vrijwilligers op de molen voeren met grote mate van vrijheid 
uit, het bestuur blijft eindverantwoordelijk, bestuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de (financiële) 
randvoorwaarden. 

 
 
Het op goede wijze in stand houden van het rijksmonument Holten’s Molen 
 

 Holten’s Molen is een rijksmonument. Dit betekent dat wij gehouden zijn dit monument correct 
te onderhouden. Ieder jaar vindt een inspectie plaats door de monumentenwacht. Deze 
inspectie met aanbevelingen vormt de basis voor onze onderhoudsplanning. Op basis hiervan 
ontvangen wij gedeeltelijk subsidie van de provincie en het rijk. In 2017 hebben wij onze 
verantwoordelijkheid in deze naar behoren genomen.  

 
 
De organisatie van Holten’s Molen 
 
Per 31.12.2017 hadden de volgende mensen zitting in het bestuur. 

 Driek Berkers, voorzitter. 

 Herman van de Heuvel, secretaris 

 Tjeu Lammers, penningmeester. 

 Jos Trienekens, contactpersoon molenvrijwilligers 
 
Per eind december 2017 kende de stichting naast de bestuursleden de volgende vrijwilligers. 
 
Vaste mulders 
 

 Carla Berkers-Holten 

 Mari van Dijk 

 Leo Elbers 

 Jan van Erp  

 Wim Scharroo 

 Charles de Theije 

 Jan van Woezik 
 
Verdere vrijwilligers op de molen 
 

 Mario Groen. assistent molenaar 

 Asmerom Goitom, assistent zager 

 Rene van de Laar. olieslager 

 Frans van Oosterhout, zager 

 Ronald Scharroo. zager 

 Ad Smits. olieslager 
 
Winkelvrijwilligers 
 

 Carla Berkers-Holten 

 Emmie Berkers 

 Mirian Gellen 

 Nicole Grijpma 

 Rina Kuijpers 

 Lenie van de Mortel  

 Abeba Teweldeberhan 

 Nel de Theije 
 
Verder is een beperkt aantal vrijwilligers op incidentele basis werkzaam op de molen. 
 
Bezoekersaantallen 
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In 2017 hebben ca 1500 mensen de molen bezocht. Dit aantal is inclusief 19 excursies en exclusief de 
bezoekers aan de museumwinkel. 
De bezoekers komen vooral uit Deurne en de Peelregio maar daarnaast ook uit de rest van Nederland 
en verder uit diverse andere landen zoals bv. Duitsland, Australië, Mexico, Spanje en de VS.  
Ook diverse scholen hebben de molen bezocht voor een educatieve excursie. 
 
Financieel overzicht 2017 
 

De jaarrekening van het jaar 2017 van Stichting Holten’s Molen sluit met een batig resultaat van  
€ 1609,49. Ten opzichte van 2016 € 2.895,14  betekent dit een verslechtering  van € 1.285,65. 
 
Deze toeneming is toe te schrijven aan: 

 
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017  29.319,76 
Toegevoegd wordt het overschot van 2016    1.609,49 
Per 31 december 2017 bedraagt het Eigen vermogen  30.929,25 

 
De exploitatie 
 

 
 

 

 
  

Uitgaven Realisatie

2015

Realisatie

2016

Realisatie

2017

% van 16 Inkomsten Realisatie

2015

Realisatie

2016

Realisatie

2017

% van 16

Inkoop 7.677,15 7.695,99 6.744,43 88% Verkoop 12.563,40 14.384,27 12.530,21 87%

Gebouw 5.082,29 5.606,33 5.456,73 97% Gebouw 0,00 42,62 166,92 392%

Algemeen 2.660,31 2.297,14 2.803,33 122% Algemeen 4.832,70 4.067,70 3.916,85 96%

Totaal 15.419,75 15.599,45 15.004,49 96% Totaal 17.396,10 18.494,59 16.613,98 90%

Saldo batig 1.976,34 2.895,14 1.609,49 56% Saldo nadelig

Omschrijving

Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Activa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Vorderingen 4.515,70 1.460,37 4.394,65 1,32 122,37 1.460,37

Liquiditeit 37.607,06 51.391,69 42.843,14 0,00 0,00 46.155,61

Voorraad 2.420,19 17.979,18 15.846,22 0,00 0,00 4.553,16

Eigen vermogen 29.319,76 15.004,49 16.613,98 122,37 1,37 30.808,25

Voorziening onderhoud 13.720,72 1.174,41 6.715,00 5.482,19 5.482,19 19.261,31

Schulden 1.503,47 1.503,42 2.100,58 0,05 0,00 2.100,58

Totaal 44.543,95 44.543,95 88.513,56 88.513,56 5.605,93 5.605,93 52.170,14 52.170,14

Correcties      Balans 31-12-2017      Balans 1-1-2017           Mutaties

Overzicht bijdrage in de onderhoudskosten

Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal

Begroting BRIM 10.302,58 3.816,59 8.520,54 9.367,05 10.013,23 10.249,50 52.269,49

Uitgevoerd 13.545,28 1.141,27 1.386,85 9.586,51 1.174,41 26.834,32

Nog beschikbaar -3.242,70 2.675,32 7.133,69 -219,46 8.838,82 10.249,50 25.435,17

Beschikbaar eigen vermogen 1-1 12.520,63 5.690,35 11.264,08 16.592,23 13.720,72 19.261,31 19.261,31

Ontvangen van:

Rijk: 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Provincie 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00

Eigen middelen 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Totaal 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 0,00 0,00

Betalingen 13.545,28 1.141,27 1.386,85 9.586,51 1.174,41 0,00 26.834,32

Beschikbaar eigen vermogen 31-12 5.690,35 11.264,08 16.592,23 13.720,72 19.261,31 19.261,31 -7.573,00

Deze toeneming is toe te schrijven aan:

·      Lagere winst uit verkoop producten -902,51

·      Lagere onderhoudskosten en instandhoudingskosten van het gebouw 273,90

·      Per saldo hogere algemene middelen, het gevolg van

·     Hogere kosten -506,19

·     Lagere ontvangsten -150,85

Totaal algemeen -657,05

Totaal -1.285,65
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Omschrijving Holten's Molen Rijk Provincie 

Aandeel 28,53% 53,60% 17,87% 

Saldo 1-1-2013 12.520,63 0 0 

Ontvangen 2.750,00 22.500,00 8.325,00 

Betaald 7.656,50 14.383,36 4.794,45 

Saldo 31-12-2017 7.614,13 8.116,64 3.530,55 

Nog te betalen 8.312,99 15.616,64 5.205,55 

Nog te ontvangen 698,86 7.500,00 1.675,00 

Saldo einde 2018 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Wij bedanken iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan het werk van 
onze stichting in 2017 en hopen voor de komende jaren opnieuw op uw medewerking te kunnen 
rekenen. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben dan horen wij dit uiteraard graag van u. 
 
 
Deurne, 15 april 2018 
 
Namens het stichtingsbestuur, 
 
 
Driek Berkers 
Voorzitter 
 


