
ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst 
Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen 
Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften en schenkingen aan een instelling die als ANBI staat 
geregistreerd zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de belastingdienst. Giften aan een 
culturele ANBI mag u vanaf 2012, wanneer u een aftrekpost berekent, verhogen met 25%. Meer 
informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 
 

Officiële naam: Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst 

 

Nummer Kamer van Koophandel: 05076515 
 

RSIN nummer: 8138 32 652 

 
Postadres per 1 februari 2014: 
Koelmansstraat 15 
7722 LV Hoonhorst 
 

Bezoekadres: 
Kerkstraat 3A 
7722 LR Hoonhorst 
Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. 
 

E-mailadres: info@molenfakkerthoonhorst.nl 

 

Doelstelling van de Stichting: Het behoud van de molen van Fakkert te Hoonhorst, teneinde de 

molen in stand te doen houden en een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed, en 
voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het werven van de 
nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud, het beheren van de molen en deze 
regelmatig open te stellen voor publiek, het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de 
omgeving van de molen, publiek te interesseren en activiteiten te organiseren voor dit doel. 
 

Actuele beleidsplan 2013:  
Op 12 mei 2012 is de molen van Fakkert weer officieel in gebruik genomen. 
Om bovenstaande doelstelling te realiseren is de molen iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur gratis toegankelijk voor publiek. Verderop vindt u de uitgeoefende activiteiten over 2012. Het jaar 
2013 zal in het teken staan van de verdere inrichting van het molenerf met een authentieke schuur en 
een fruitbomentuin. 
 
Inkomsten 
De Stichting heeft ongeveer 240 vrienden die jaarlijks een financiële bijdrage leveren om de molen 
draaiende te houden. Daarnaast ontvangt de molen vrije giften van bezoekers. Om het de schuur en 
fruitbomentuin te kunnen realiseren zal gezocht worden naar fondsen. 
 
Financiële verantwoording 
De Stichting heeft een penningmeester aangesteld. De penningmeester beheert de financiële 
middelen en legt jaarlijks en tussentijds op verzoek verantwoording af aan het bestuur.  
 
Besteding van het vermogen van de Stichting 
De Stichting heeft als taak om voldoende financiële middelen in kas te hebben/verkrijgen om alle 
(geplande) activiteiten en onkosten te kunnen betalen. Het vermogen wordt met name besteed aan 
het organiseren van activiteiten, betalen van vaste lasten en verplichtingen (website, lidmaatschap 
Hollandsche molen, bankkosten, verzekering etc.). 
 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:info@molenfakkerthoonhorst.nl


Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: vacant 
Vicevoorzitter: mw. G. de Ruiter 
Secretaris: mw. M. Kasper 
Penningmeester: mw. G. de Ruiter 
Bestuurslid molenaars: dhr. J. Beltman 
Bestuurslid algemeen: dhr. B. Zwakenberg 
Bestuurslid algemeen: dhr. J. Zernitz (op termijn) 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
  

Verslag uitgeoefende activiteiten 2012: 
De Stichting de molen van Fakkert te Hoonhorst heeft in 2012 de volgende activiteiten georganiseerd: 

 11 mei 2012: Officiële ingebruikname van de gerestaureerde molen van Fakkert. Tevens is op 
deze dag het eerste boek uitgereikt ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de molen. 
Titel boek: ‘150 jaar Molen Fakkert Hoonhorst’. Het boek gaat over de geschiedenis van het 
molenaarsgeslacht Fakkert, zijn windkoren-, pel- en (boeren)oliemolen en zijn maalderij en 
veevoederbedrijf te Hoonhorst van 1862-2012. 

 12 mei 2012: Nationale molendag. De molen was de gehele dag open voor publiek. Daarnaast 

was er rondom de molen een gezellige planten- en stekjes markt. 

 13 mei 2012: Nationale molendag. De molen was de hele middag open voor publiek. Tevens 

is de molen ingezegend door de pastor en een dominee. 

 30 juni 2012: Sproeifeest Hoonhorst. De molen was de gehele dag open voor publiek. 

 26 augustus 2012: Dorpspleinfeest Hoonhorst. De molen was de hele middag open voor 

publiek. 

 8 september 2012: Open monumentendag. De molen was de gehele dag open voor publiek. 

Daarnaast was een demonstratie ‘Dorsen’ op het plein. 

 15 september 2012: Café restaurant Kappers vierde het 150 jarig bestaan. De molen was de 

gehele dag open voor publiek. 

 16 december 2012: Jaarlijkse Kerstmarkt rondom de molen. De molen was de gehele dag 

open voor publiek. 

Naast bovengenoemde activiteiten is de molen vanaf 11 mei 2012 iedere zaterdagmiddag open voor 
publiek van 13.30 uur tot 16.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid voor groepen belangstellenden 
om buiten deze openingstijden een rondleiding door de molen te krijgen. Een molenaar of andere 
vrijwilliger staat u graag te woord. De toegang is altijd gratis. 
 

Financieel verslag 2012:  
Toelichting: Op 11 mei 2012 is de gerestaureerde molen weer officieel in gebruikgenomen. Deze 
gebeurtenis heeft extra kosten met zich meegebracht. Tevens is op deze dag het eerste boek 
uitgereikt ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de molen. De kosten en opbrengsten hiervan 
zijn terug te vinden in het overzicht. 



Financieel Overzicht

2012

Inkomsten 2012 € 13.006,80

Donaties € 410,00

Stortingen (opbrengsten verkoop/activiteiten) € 3.467,67

Incasso Vrienden € 3.410,00

Rente Verenigingspakket 2011 € 221,63

Sponsoring (voor jubileumboek) € 1.850,00

Verkoop boeken via bank € 3.647,50

Uitgaven 2012 € 12.724,75

Drukkosten € 342,38

Jubileumkosten € 6.789,12

Stichtingskosten € 1.429,99

Promotiekosten € 116,73

Kosten Verenigingspakket Rabobank € 113,75

Kosten organisatie activiteiten € 1.386,81

Aanschaf materiaal € 2.253,72

Kosten prieeltje € 272,25

Mutaties € 20,00

* terugstorting incasso

 
 
 
 
 
 


