Stichting Exploitatie Renkumse Molen
Financieel Jaarverslag 2013
De Stichting Exploitatie Renkumse Molen werd notarieel opgericht op 6 Maart 2013, met als
doelen het verwerven van gelden voor de restauratie van de molen en het exploiteren van en in stand
houden van de gerestaureerde molen. De restauratie zelf behoort niet tot de taken van de Stichting
maar berust bij de eigenaar van de molen. De eigenaar maakt q.q. deel uit van het Stichtingsbestuur.
De restauratie zal waarschijnlijk 22 januari 2014 worden opgeleverd. Vanaf dat moment zal, ijs en
weder dienende de molen minstens één dag per week draaien en, na de officiële opening in het
voorjaar, in principe voor het publiek opengesteld zijn.
De activiteiten in dit eerste onvolledige boekjaar hebben zich dus beperkt tot het verwerven van
financiële steun , het optuigen van de benodigde organisatie en de inrichting van de molen t.b.v. haar
publieksfunctie.
Het verwerven van financiële steun heeft in 2013 geresulteerd in 20 Donateurs welke eenmalig in
2013 € 4900,= aan de molen hebben bijgedragen.
Daarnaast is, vooral via de sociale media, getracht Vrienden te verwerven die bereid zijn jaarlijks een
bijdrage te leveren. Hiervan werden in het verslagjaar 54 particulieren geworven met een totale
bijdrage van € 890,00. Deze bijdragen werden grotendeels via Euroincasso geïnd.
Voor de Donateurs en de Subsidiënten van de restauratie werd op 22 November 2013 een open
dag georganiseerd waarbij de genodigden een blik gegund werd in het binnenste van de molen. De
kosten van die dag werden gedeeld door eigenaar en Stichting.
Met de voortgang van de restauratie werd het mogelijk ook een begin te maken met de inrichting van
de molen voor haar publieksfunctie. Als eerste werd de binnenverlichting van de molen ( geen
onderdeel van de restauratie) door de eigenaar aangelegd. De Stichting droeg aan de kosten hiervan
bij omdat een goede verlichting van groot belang is voor belangstellende bezoekers.
Met het optuigen van de vereiste organisatie is een belangrijk begin gemaakt door het aanstellen van
2 Vrijwillige Molenaars.
Renkum, 6 januari 2014
Het Bestuur

