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Algemene ANBI-gegevens 
 

Vereniging De Wieringer Molens wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als 
“Algemeen Nut Beogende Instelling”, in de volksmond genoemd als: Heeft de ANBI status. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 dienen de onderstaand gegevens van de ANBI op onze internetsite te 
staan. 
 

Naam: 
 
Vereniging De Wieringer Molens 
 

Fiscaal nummer: 
 
8082 27 932 
 

De contactgegevens: 
 
Secretariaat vereniging De Wieringer Molens 
p/a Uiverplantsoen 1, 
1761 ZX Anna Paulowna 
 

Samenstelling bestuur: 
 
Voorzitter  M.J. Voet  
Secretaris  M.G. Eykelenboom 
Penningmeester A.L. Maas 
Lid   R.B. Jochems 
 

Het beloningsbeleid: 
 
Er worden geen beloningen uitgekeerd. Alle bij de vereniging behorende actieve bestuursleden en 
vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning. 
 

De doelstelling: 
 
De vereniging heeft ten doel het instandhouden en het bevorderen van instandhouding van de molens op 
Wieringen (Statuten, artikel 3.1.) 
 

Het beleidsplan: 
 
Beleidsplan vereniging De Wieringer Molens 
 
Werkzaamheden van de vereniging: 

1. De vereniging heeft ten doel het instandhouden en het bevorderen van instandhouding van de 
molens op Wieringen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het beheren en het onderhouden van de beide nog bestaande korenmolens op Wieringen; 
b. de molens in de huidige toestand te houden of te brengen in de oorspronkelijke toestand; 
c. het openstellen van de molens voor het publiek; 
d. fondsen bijeen te brengen door middel van contributies, toegangsgelden van de molens, 

schenkingen, het sluiten van leningen ten behoeve van de exploitatie van de molens, het 
verkrijgen van overheids - of andere subsidies. 

3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst en de vereniging is niet gerechtigd tot het 
doen van enige andere uitkering aan de leden dan die wegens in het belang van of voor de 
vereniging gemaakte kosten.  
(Statuten, Artikel 3) 

 
De wijze waarop de vereniging de fondsen wil verwerven: 
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1. Het bestuur zal aan de algemene (leden)vergadering zodanige voorstellen voor wat betreft 
contributie- en donatiegelden doen, dat de vereniging in stand kan blijven en aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 

2. Het bestuur van de vereniging zorgt er voor voortdurend de laatste ontwikkelingen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op het gebied van beschikbare subsidies te volgen en zal 
waar mogelijk van deze subsidies gebruik maken. 

3. Daarnaast zal het bestuur van de vereniging ook binnen de molenwereld zich voortdurend  (laten) 
informeren over beschikbare geldstromen en daar waar mogelijk van deze stromen gebruik 
maken. 

 
Leden van het bestuur zullen er naar streven lid van een bestuur van een landelijk werkende organisatie of 
overkoepelend orgaan te zijn. 
 
De wijze waarop de vereniging het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren: 

1. Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend. (Statuten, Artikel 15 sub 2) 

2. Binnen het kader van de geraamde en goedgekeurde (jaarlijks vast te stellen) begroting kan de 
penningmeester zelfstandig betalingen verrichten, met dien verstande dat voor uitgaven boven     
€ 250,00 per geval de instemming van de overige leden van het bestuur en voor uitgaven boven   
€ 5.000,00 de instemming van de algemene ledenvergadering is vereist. Dit geldt niet voor 
betalingen in het kader van vastgestelde restauratieopdrachten, periodieke betalingen, 
verzekeringspremies´s, onkostenvergoedingen, energiekosten, portikosten, abonnementen en 
soortgelijke kosten, voor zover deze kosten blijven binnen de door de algemene 
(leden)vergadering vastgestelde begroting. (HHR, Artikel 7 sub d) 

3. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het batig 
saldo na vereffening komt uitsluitend ten goede aan een rechtspersoon, die binnen de 
monumentenzorg werkzaam is op het terrein van de instandhouding van rijksmonumenten. 
(Statuten, Artikel 22) 

 
 
Vastgesteld door het bestuur op 28 februari 2018. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
M.J. Voet     M.G. Eykelenboom 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


