Stichting Molen Bavel
Jaarrekening 2020

Voorwoord
Als voorzitter van de Stichting Molen Bavel mag ik u het jaarverslag van het tweede volledige
bestaansjaar van onze Stichting inleiden. Met als aanvangsdatum 01-01-2020 en einddatum
31-12-2020.
Door de belangeloze inzet van velen, door de hartverwarmende financiële ondersteuning
van weer anderen en door de vele ideeën die ons aangedragen werden om onze Bavelse
Molen steviger weg te zetten. Door corona konden we dit jaar helaas een aantal activiteiten
geen doorgang laten vinden. Bijvoorbeeld de Gouwe Ouwe in de Molen door Toine, Frank,
Peter en Rien moesten we laten vervallen. Een eenakterfestival in aangepaste vorm kon om
dezelfde reden geen doorgang vinden.
Het jaar 2020 wél waarin we de restauratie van onze Molen af konden ronden. Het jaar
waardoor onze twee vrijwillige, maar gecertificeerde Molenaars Mark en Tony, weer konden
gaan draaien en malen met onze Molen. Het jaar waarin we, ondanks corona, tóch de
officiële her-ingebruikname (weliswaar kleinschalig) konden vieren. De officiële handeling
die door Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda werd verricht.
Het jaar waarin we nieuwe graanproducten konden presenteren. Zoals de Oliebollenmix wat
ook leidde tot de Oliebollenverkoop op Oudjaarsdag. Het jaar waarin we met ondersteuning
een boekwerkje met een Rijksmonumentenfietstocht door Bavel konden presenteren. Het
jaar ook waarin we samen met Nienke Vegter een meer dan succesvolle eerste editie van de
Bavelse Kerststallenroute mochten organiseren. Met daarin natuurlijk prominent plaats voor
onze historische molen.
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.
Dank aan eenieder die op zijn, haar wijze een bijdrage heeft gegeven om ons Rijksmonument
Korenmolen De Hoop zo zichtbaar te krijgen voor de hele omgeving. Eenieder die er aan
meewerkt om onze Molen ook vooral een levend monument te laten zijn. Speciale dank aan
onze groep vrijwillers. De club die zorgt voor de website, onze nieuwsbrief, de
correspondentie, enthousiaste ideeën en het verrichten van al het onderhoud.

29 juni 2021
Jac J.J.M. van Gils
Voorzitter Stichting Molen Bavel
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Monumentstatus:

Rijksmonument nummer 30490

Kamer van Koophandel:

71498087

Bankrekeningnummer:

NL38RABO0329538829

Website:

ww.molenbavel.nl
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stichting@molenbavel.nl
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@KorenmolenB

SAMENSTELLING BESTUUR per 31 december 2020
Voorzitter:

Jac van Gils (06 52 88 33 73)

Secretaris:

Mark Heutink

Penningmeester:

Jaco Spa

Lid:

Carla Verdaas-Van Riel

Lid:

Ellen van Kuijk

Lid:

Ton Meesters

Lid:

Rian van Riel

Lid:

Ad Vermijs

(aandachtsgebied subsidies)

(aandachtsgebied onderhoud)

VOORUITBLIK
Het jaar 2021 heerst het coronavirus nog steeds de wereld en heeft ook gevolgen op de
activiteiten van onze Stichting. Geldwervende evenementen zijn moeilijk te organiseren.
Educatieve rondleidingen voor onder andere scholen kunnen moeilijk ingepland worden.
Ondanks dit ondervinden we voldoende draagvlak bij donateurs en andere
subsidieverstrekkers om financieel gezond te blijven. Om zodoende ook het noodzakelijke
onderhoud aan onze molen, wat zo’n €15.000,- op jaarbasis bedraagt, uit te kunnen blijven
voeren. Ons doel om vooral ook een levend monument te zijn pakken we op zodra de
mogelijkheden daarvoor zich weer aandienen. We hopen op uw medewerking en
ondersteuning te mogen blijven rekenen.

