Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Molens aan de Kralingse Plas

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 6 3 4 9 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Plaszoom 322, 3062CL Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@snuifmolens.nl

Website (*)

www.snuifmolens.nl

RSIN (**)

8 1 3 3 3 0 2 2 1

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.L. Scholtens

Secretaris

A.H.J. Ponsteen

Penningmeester

J.C. Bakker

Algemeen bestuurslid

M.J. Kroes

Algemeen bestuurslid

J. Stricker

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De instandhouding van de historische casu quo ambachtelijke verwerking van
snuiftabak en specerijen, het verwerven van kennis over (de geschiedenis van) het
verwerkingsproces en de snuif en specerijen molens rond de Kralingse plas in
Rotterdam
- Duurzaam gebruik en behoud van het historische molencomplex de Ster en de Lelie;
- Vergroten bekendheid onder Rotterdammers en toeristen;
- Borgen van continuïteit van kennis en ervaring over de productie van snuiftabak en
het malen van specerijen;
- Behouden en verder onderzoeken van de historie van de molens, zowel het complex
als de processen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Werkzaamheden:
- Overdracht en onderzoek ter behoud van kennis over het proces van specerijen- en
snuifproductie;
- (Kosteloze) openstelling en demonstratie van de molens voor bezoekers, zowel
inloop (woensdagen en zaterdagen) als op afspraak;
- Verkoop van zelf gemalen specerijen;
- (Klein) regulier onderhoud van de molens;
- Vergroten van de bekendheid onder Rotterdammers en toeristen;
- Toenemende samenwerking met relevante partijen en andere molens.
- specifiek in 2020: voorbereiden inclusief fondswerving van verbouw en nieuwbouw
van bezoekerscentrum
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- verkoop van specerijen
- donaties
- sponsoring
- fondsenwerving --> 2020 uitzonderlijk vanwege verbouw/nieuwbouw
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Inkomsten uit verkoop, donaties en sponsoring worden aangewend voor operationele
exploitatie. Dit levert een klein surplus op dat aan de algemene reserves toegevoegd
wordt.
De fondsenwerving in 2020 is specifiek uitgevoerd ten behoeve van verbouw en
aanbouw van een nieuwe bezoekersruimte, inclusief werkplaats, keukentje en toiletten.
Het vermogen dat afgelopen jaren is opgebouw dient als buffer voor tegenvallers of
voor incidentele uitgaven waar nodig.

http://snuifmolens.nl/files/reports/Molens%20aan%20de%20Kralingse
%20Plas%20-%20Beleidsplan%20-%20Januari%202019.pdf

Open

geen bezoldiging voor bestuur en vrijwilligers

Zie Jaarverslag 2020 op http://snuifmolens.nl/de-stichting

http://snuifmolens.nl/de-stichting

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

4.574

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

10.892

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

83.845

+
€

246.488

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

246.488

40.485

€

37.845

Bestemmingsfondsen

€

139.333

€

28.514

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

66.670

Totaal

€

246.488

+
€

87.317

€

20.958

€

87.317

+

De stichting kent geen eigendommen.
Onder Bestemmingsfondsen zijn de ontvangen subsidies en fondsen ten behoeve van de verbouw/nieuwbouw verantwoord.
zie link voor overzicht van jaarverslagen:
http://snuifmolens.nl/de-stichting

+

€

87.317

+
€

€

+

37.845

3.472

€
231.022

€

40.485

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

0

€

0

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

7.772

€

8.049

Overige baten

€

1.426

Som van de baten

€

10.273

€

1.075

1.516

€

+

€
€

1.075

+

+

+
1.516

€

+

€
€

+
9.565
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

1.470

€

302

Aankoop en beheer

€

3.261

€

3.137

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

2.901

Som van de lasten

€

7.632

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€
€

4.731

+
3.439

€

+

€

2.888

€

6.327

€
2.641

€

3.238

zie pagina 13 en 14 voor verdere toelichting in jaarverslag 2020
http://snuifmolens.nl/de-stichting

http://snuifmolens.nl/de-stichting

Open

+

