Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Fryske Mole
4 1 0 0 1 4 6 0

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

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
0 6 1 2 9 2 9 0 0 6

E-mailadres

secretaris@defryskemole.nl

Website (*)

www.defryskemole.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 6 3 5 7 4 6 5

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL
2

Aantal medewerkers (*)

7 5

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

Dhr. W. Schukken

Secretaris

Dhr. J.J. Poorte

Penningmeester

Dhr. B.J. Potjer

Algemeen bestuurslid

Dhr. K. Munting

Algemeen bestuurslid

Dhr. F. Busman

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen coördinator: Dhr. G. van Dijk (gevolmachtigde)
Adviseurs: Dhr. R. Hulshof, Dhr. G. van Reeuwijk

IB 112 - 1Z*2FOL 

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?

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie
Fryslân, het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigen bezit zijnde
molens en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevordelijk kan zijn.

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?

1. Het op professionele wijze instandhouden van de rijksmonumentale molens in
eigendom;
2. Het promoten van de doelstelling van de stichting, het interesseren van overheden
en particulieren voor molenbehoud, alsmede het werven van fondsen en het
aantrekken van sponsoren;
3. Het voeren van een goed financieel beheer over de toegekende middelen;
4. Het aantrekken van voldoende gediplomeerde vrijwillige molenaars voor de
maalvaardige molens;
5. Het geven van adviezen omtrent onderhoud en restauraties van molens;
6. Het behouden van waardevolle gegevens voor het nageslacht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting worden gevormd door:
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- bijdragen van donateurs;
- subsidies en andere bijdragen uit de publieke en private sector.

03 van 06

1

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).

De baten worden besteed aan onderhoud en restauraties aan de monumenten.
Hiervoor worden opdrachten verstrekt aan bouwkundig aannemers, architecten of
andere partijen die verbonden zijn aan het instandhoudingsproces.

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

https://defryskemole.nl/wp-content/uploads/2017/08/Beleidspla
n-2017-2024-def.pdf

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

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie
gemaakte kosten.

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.

De activiteiten staan in het jaarverslag/ activiteitenverslag 2020, dat te downloaden is
via www.defryskemole.nl bij publicaties van het bestuur onder ANBI.

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

https://defryskemole.nl/wp-content/uploads/2021/06/DFM-Jaar
verslag-2020-definitief.pdf

Een deel van de baten wordt besteed aan het verzekeringen en het beheren van de
monumenten.
Ook worden er kosten gemaakt voor PR-doeleinden, zoals het beheren van de website
en het uitbrengen van een kwartaalblad en brochures.

Open

De coördinator / gevolmachtigde wordt op jaarbasis ingehuurd op uurloonbasis met
een richtlijn van een maximaal aantal te besteden uren.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

4.239

1.948

€

+

€

4.239

Restauraties
Voorraden

€

7.688

€

163.747

Vorderingen &
overlopende activa

€

71.126

€

135.076

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.948

€

+
€

149.683

+
€

573.962

448.506

+
Totaal

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

€

578.201

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

236.508

140.052

€

+

450.454

142.315

+
€

376.560

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

201.641

Totaal

€

578.201

+
€

97.192

€

€

€
495.148

Passiva

239.507

€

210.947

€

450.454

+

https://defryskemole.nl/wp-content/uploads/2021/06/00-jaarrekening-2020-Stichting-De-Fryske-Mole.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

3.211

Som van baten van particulieren

€

3.211

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

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

10

Som van de baten

€

348.632

+

€

2.475

€

2.475

€

345.411

+

233.537

€

+

€
€

348.622

+
236.012

€

+

€

63

€

236.075

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Onderhoud, restauratie, beheer monumenten

€

246.208

Besteed aan doelstellingen

€

246.208

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

60.853

Som van de lasten

€

307.061

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-337

€

-306

Saldo baten en lasten

€

41.234

€

-17.441

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.

+

€

186.823

€

186.823

+

€

+

€

66.387

€

253.210

€

De toelichting staat in de jaarrekening die te downloaden is via www.defryskemole.nl
bij publicaties van het bestuur onder ANBI.

https://defryskemole.nl/wp-content/uploads/2021/06/00-jaarrek
ening-2020-Stichting-De-Fryske-Mole.pdf

Open

+

