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Voorwoord
Als voorzitter van de Stichting Molen Bavel mag ik het jaarverslag van het eerste, lange 
bestaansjaar van onze Stichting inleiden. Met als aanvangsdatum 23 april 2018, de op-
richting van de stichting en met als einddatum 31 december 2019.
Een vrolijk en positief jaarverslag. Door de belangeloze inzet van velen, door de hart-
verwarmende financiële ondersteuning van weer anderen en door de stap die de 
familie Van Riel heeft durven zetten. Alles met het oog op het voortbestaan van onze 
Bavelse Korenmolen De Hoop.
In een tijdsbestek van zo’n 21 maanden is er zowel een Stichting opgericht met een 
krachtig bestuur, is de financiële basis gelegd voor de noodzakelijke restauratie en zijn 
de randvoorwaarden gecreëerd om het opstalrecht van het onroerend goed van de 
molen door de familie over te dragen aan de Stichting.
Meer dan positieve zaken dus. Behaald door een hechte dorpsgemeenschap. Een 
samenleving die weliswaar klein is maar groots van hart. Ondoenlijk om in een voor-
woord iedereen persoonlijk te bedanken. Ik beperk me daarom tot enkele hoofdperso-
nen en ik hoop daarvoor op uw begrip.
Allereerst natuurlijk Rian van Riel, Carla Verdaas-van Riel en Jack Verdaas. Tientallen 
jaren hebben zij zorg gedragen voor dit prachtig monumentaal object van Bavel en 
toen het moment daar was durfden zij de stap te zetten om hun molen los te laten; De 
Hoop, 154 jaar oud,  over te dragen aan het dorp Bavel. Op 10 mei 2019 is het opstal-
recht van de Molen voor €1,- overgegaan naar Stichting Molen Bavel.
Grote dank ook aan het Comité Vrienden van de Bavelse Molen. Mensen van het eerste 
uur die het vuurtje in de harten van de Bavelse inwoners hebben aangewakkerd waar-
door in  zo’n korte tijd zoveel gelden opgehaald konden worden. Dank Anton, Liesbeth, 
Michael, Teun, Ad, Petra, Toine, Jeroen, René. Dank dat jullie geheel belangeloos zoveel 
tijd en energie in ons project hebben gestoken.
Dank ook aan Bavel Onderneemt ‘t, Rabobank Breda en AH Martens Bavel. De partijen 
die de eerste aanzet hebben gegeven om het aan het rollen te krijgen. We zullen dat 
nooit vergeten.
Dank verder aan eenieder die ik hier niet genoemd heb, maar waarvan we de inbreng 
(klein of groot) zeker niet vergeten zijn.
Als Stichting Molen Bavel gaan we verder, er voor zorgdragen dat al de energie en 
financiën die jullie ons gegeven hebben, leiden tot een in de verre toekomst draaiend 
Rijksmonument Korenmolen De Hoop .

29 juni 2020

Jac J.J.M. van Gils
Voorzitter Stichting Molen Bavel
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CONTACTGEGEVENS

Oprichtingsdatum:  23-04-2018

Vestigingsadres:  Schoutenlaan nummer 77 4854 AV  Bavel

Correspondentieadres: Schoutenlaan nummer 77 4854 AV  Bavel

RSIN:    8587.38.843

ANBI status:   Verkregen op 23-04-2018

Monumentstatus:  Rijksmonument nummer 30490 

Kamer van Koophandel: 71498087

Bankrekeningnummer: NL38RABO0329538829 

Website:   ww.molenbavel.nl

Emailadres:   stichting@molenbavel.nl

Facebook:   https://www.facebook.com/molendehoopbavel/

Twitter:   @KorenmolenB

SAMENSTELLING BESTUUR per �1 december 2019

Voorzitter:  Jac van Gils (06 52 88 33 73)

Secretaris:  Rian van Riel (06-10 64 11 87)

Penningmeester: Mark Heutink

Lid:   Carla Verdaas-Van Riel

Lid:   Ellen van Riel

Lid    Marjorie Theeuwes

Lid:   Ton Meesters 

Bestuursmutaties afgelopen boekjaar:

Wegens persoonlijke omstandigheden is Michael Martens, die vanaf het eerste uur de 
drijvende kracht was achter onze stichting, per 10 mei 2019 teruggetreden als be-
stuurslid. We zijn hem onnoemelijk veel dank verschuldigd voor zijn inzet en ideeën. 
Zijn bestuurszetel is op dezelfde datum overgenomen door Marjorie Theeuwes.
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BALANS per �1-12-2019
Activa  Passiva

Recht van Opstal Molen  1,- Vermogen 34.869,-
Kas 0,- verplichtingen 0,-
Rabobank  4.628,-   
Rabobank spaarrekening: 25.800,-    
Voorraad Puzzels  p.m.   
Voorraadkalenders  p.m.
Te vorderen Omzetbelasting  4.440,-

Telling: 34.869,-  34.869,-

RESULTATENOVERZICHT 2018-2019
Inkomsten:   
Subsidies 21.575,-
Giften n.a.v. oa acties uit het dorp 3.599,-
Sponsoring  1.120,-
Verkoop certificaten 11.365,-
Acties vanuit Stichting en Vrienden van de  20.623,-
Verkoop actieproducten Molen   6.140,-
Verkoop molenproducten  523,-
   € 74.945,-  
Uitgaven:Onderhoud molen  2.632,-
Bankkosten  253,-
Molenproducten 362,-
Restauratie Molen 1e termijn 20.704,-
Organisatie evenementen  5.824,-
Kosten certificaten   864,-
Verzekeringen en abonnementen   3.361,-
Administratiekosten (statuten notaris etc)  2.171,-
Inkoop actieproducten waaronder puzzels en kalenders  3.525,-
Bestuurskosten  380,-
   € 40.076,-

Resultaat:	 	 	€	34.869,-
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VOORUITBLIK
In 2019 is de restauratie van onze Molen aangevangen en is de eerste factuur van 
€20.000,-  , zoals in de resultatenrekening is te zien, betaald. Inmiddels is, bij het op-
maken van dit jaarverslag, de restauratie afgerond.  
Vanuit landelijke en gemeentelijke instanties zijn daarvoor in 2020 subsidies van ruim € 
50.000,-verkregen waardoor de restauratiekosten geheel gedekt waren.




