Donaties zijn van harte welkom
op onderstaande rekeningnummer
en komen voor 100% ten
gunste van de molens.
Dit kan fiscaal gunstig vanwege onze ANBI-status.

Adres: Plaszoom 322, 3062 CL Rotterdam
Website: www.snuifmolens.nl
Telefoonnummer: 06-23894146
E-mailadres: info@snuifmolens.nl
Bankrekening: NL95.RABO.0133818284
Kamer van Koophandel nummer: 24.363.494
RSIN / fiscaal nummer: 8133.30.221
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aan de Kralingse Plas:
A.L. Scholtens (voorzitter)
A.H.J. Ponsteen (secretaris)
J.C. Bakker (penningmeester)
M.J. Kroes
J.W. Stricker

SNUIF- EN SPECERIJENMOLENS
DE STER EN DE LELIE
2021 IN BEELD

Beste molenenthousiast,
Voor u ligt ons beeldverslag van 2021.
Afgelopen jaar hebben we met onze groeiende groep vrijwilligers –
ondanks coronabeperkingen – weer hard gewerkt aan onze doelen:
• duurzaam gebruik en behoud van De Ster en De Lelie
• verwelkomen van bezoekers
• produceren van snuiftabak en specerijen
• ontwikkelen van ons molencomplex

Mijlpalen waren de oplevering van ons nieuwe bezoekerscentrum
en de restauratie van de fundering van De Ster.
Dank aan al onze vrijwilligers, relaties en vrienden voor hun steun
en bijdragen in 2021!
Abel Scholtens
Voorzitter Stichting Molens aan de Kralingse Plas
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Activiteiten 2021

Nieuwe
website
online

Vanwege corona
dicht tijdens
lock-downs,
open wanneer
mogelijk

Herstel rietdek
(op de kap)
van de Lelie

Filmopnames
door stagiaires
van Miniworld

Molens in de
rouw en de vlag
halfstok voor
Dodenherdenking

BBQ met alle
vrijwilligers

Oefening
brandweer

Nieuwe
molentenues

Open
Monumentendag
Veiligheidsinstructies
vernieuwd. Beleidsplan
2022-2026 vastgesteld

Molens in de vlaggen
voor Koningsdag en
Bevrijdingsdag
Bomen
geknot
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Op 10 juni 2021 overleed tot groot verdriet
Martinus Reijnhoudt. Martin was sinds 2011
op De Ster en De Lelie actief. Naast het
molenaarswerk had hij veel ervaring met het
maken van snuiftabak en wist hij veel van de
geschiedenis van de molens. Hij was ook een
van de initiatiefnemers van de stichting die
nu de molens beheert.
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De Ster

De Lelie

204.652 (179.262)

299.406 (165.333)

# draai- of maaluren

727 (738)

630 (375)

# dagen in bedrijf

110 (115)

96 (58)

# omwentelingen bovenas

# vrijwilligers

24 (24)

Totaal # bezoekers

2.216 (2.197)

# buitenlandse bezoekers
# groepen

274 = 12% (145 = 7%)
6, in totaal 85 mensen (11, in totaal 205 mensen)

# website bezoekers

3.600, 75% Nederland

(aantallen tussen haakjes = 2020)

4

Het nieuwe bezoekerscentrum!
Stijlvolle uitbreiding van het molencomplex
met schitterend uitzicht op Kralingse Plas.
Aanwinst voor bezoekers en vrijwilligers.
Dank aan fondsen en donateurs!

Feestelijke opening in 2022

plaatsen
wanden
dak
gereed
binnentimmerwerk
gereed
schilderwerk
gereed
start
winkelinrichting

bestrating en
erf gereed

vloer in museum
gemaakt door
vrijwilligers

stelling voor specerijen
op de tweede zolder
gemaakt door
vrijwilligers

elektra op de tweede
zolder vernieuwd
door vrijwilligers
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# verkochte busjes
Kaneel
Kerrie
Speculaaskruiden
Zwarte peper
Vleeskruiden
Nootmuskaat
Witte peper
Kruidnagel
Cadeauverpakkingen

Balans
Liquide middelen

Voorraad
Vorderingen (BTW)
Totaal activa

Winst en verlies

# verkochte busjes specerijen
Totaal gemalen specerijen
# verkooppunten specerijen

2021
7.491
467 kg
21

2020
5.733
419 kg
12

Productiekosten
Onderhoud molens
Bedrijfsvoering
Totaal uitgaven

2021

2020

€ 92.730

€ 231.022

€ 454

€ 4.574

€ 958
€ 94.142

€ 10.892
€ 246.488

2021

2020

€ 6.790
€ 1.221
€ 3.933
€ 11.944

€ 2.847
€ 414
€ 4.373
€ 7.633

2021
2002
1297
1157
1028
704
568
443
292
408

2020
1795
929
799
711
634
436
236
193
435

2021

2020

Eigen vermogen
Reservering
Nieuwbouw

€ 42.567

€ 40.485

€ 51.576

€ 206.003

Totaal passiva

€ 94.142

€ 246.488

2021

2020

€ 11.423
€ 1.263
€ 1.339
€ 14.026

€ 7.775
€ 1.075
€ 1.422
€ 10.273

€ 2.082

€ 2.639

Verkoop specerijen
Donaties
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

Resultaat
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