ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Molen van Sloten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut
beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens
openbaar.
1. Naam
Stichting Molen van Sloten
2. RSIN of fiscaal nummer
0086.45.280
3. Contactgegevens
Akersluis 10
1066 EZ Amsterdam
Tel. 020-6690412
bestuur@molenvansloten.nl
www.molenvansloten.nl
4. Doelstelling
a. Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten.
b. Het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen)
stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied.
c. Het bieden van de Molen als toeristische attractie voor een zo ruim mogelijk publiek.
d. Het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de Molen.
e. Het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen voor representatieve en sociaal-culturele
doeleinden.
f. Het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de
exploitatie van de Molen.
5. Beleidsplan m.b.t.
a. doelstelling en werkzaamheden
Uitgaande van de doelstelling, zoals omschreven in de statuten, hebben wij een beleidsplan opgesteld
waarin wij voor de periode 2019 t/m 2022 de volgende ambities en de daarmee uit te voeren
werkzaamheden hebben geformuleerd.
Deze ambities houden in dat wij aan het eind van deze periode die werkzaamheden hebben verricht,
zodat we kunnen stellen dat wij
- de molen in een optimale staat hebben door het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud;

- molen 362 dagen per jaar hebben opengesteld voor het publiek;
- jaarlijks een aantal activiteiten hebben georganiseerd voor het publiek, waarbij wij zoveel mogelijk
aansluiting zoeken bij bestaande plaatselijke en landelijke evenementen;
- de financiële huishouding van de molenstichting gezond hebben, zodat jaarlijks minimaal een batig
saldo wordt gerealiseerd;
- zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van voorhanden zijnde subsidiemogelijkheden en fondsen
t.b.v. het onderhoud en de bijzondere activiteiten;
- een passend aanbod aan producten hebben verstrekt in de vorm van souvenirverkoop, en diensten
hebben geleverd op het gebied van verhuur voor trouwlocatie, zaalverhuur;
- het donatiebeleid maximaal hebben versterkt d.m.v. onze ‘Vrienden van de Molen’;
- een verhoging van het bezoekersaantal hebben gerealiseerd door ons aanbod maximaal onder de
aandacht te brengen bij toerismeaanbieders en bij de gemeente die een betere toerismespreiding
nastreeft;
- voldoende vrijwilligers actief betrokken hebben door nieuwe vrijwilligers te hebben geworven wegens
natuurlijk verloop;
- ons netwerk van contacten met organisaties als de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, bestuurscommissie
Nieuw West, gemeente Amsterdam, bedrijfsleven, onderwijs, en diverse andere maatschappelijke,
culturele instellingen en de toeristensector hebben onderhouden;
- onze risico’s zoals omschreven in de risico-inventarisatie van de RABO-bank zoveel mogelijk hebben
verminderd door uitvoering van de daarin genoemde aanbevelingen, alsmede op grond van de RIE zoals
ons via de Hollandsche Molen is aangereikt aan de hand van de z.g. Veiligheidsmap.
- in het kader van ons onderzoeksbeleid aan onderzoekers de kans hebben geboden om via o.a.
afstudeeropdrachten een bijdrage te hebben geleverd aan o.a. (wetenschappelijk) onderzoek dat
aansluit bij een of meer aspecten van de molen.
- in het kader van ons educatiebeleid een specifiek aanbod te hebben ontwikkeld voor bezoek van
scholieren waarbij cultuurhistorie, watermanagement, energie en ambachtsontwikkeling centraal staan.
b. wijze van de te verkrijgen inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit entree van bezoekers, verhuur van ruimtes, sponsoring door
bedrijven, giften en donaties van Vrienden van de Molen en subsidies van overheid en andere
instellingen.
c. beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en in het bijzonder de penningmeester en wordt
aangewend bij de uitvoering van groot onderhoud dat aan de molen volgens een

meerjarenonderhoudsplan wordt verricht, alsmede voor het treffen van nieuwe bouwkundige
voorzieningen.
6. Bestuur
Frans Urban, voorzitter
Theo Durenkamp, secretaris
Pieter Haex, penningmeester
Jolanda Edema, bestuurslid
7. Beloningsbeleid
De enige betaalde kracht is de gecertificeerde molenaar. De overige 88 medewerkers zijn allen
vrijwilligers.
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie hiervoor het Jaarverslag 2020
9. Balans en staat van basten en lasten
Zie hiervoor het Jaarverslag 2020

