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VOORWOORD 

 

Beste liefhebbers van de Molen De Hoop in Bavel 
 
Bijgaand treft u ons jaarverslag aan over 2021. 
 
U ziet dat we ons best doen de molen in stand te houden maar we moeten kritisch 
blijven ten aanzien van het onderhoud. Dit zijn doorlopende kosten die waarvoor we 
de middelen elke keer weer opnieuw bij elkaar moeten zien de te krijgen.  
 
De inkomsten bestaan voor een deel uit subsidie, donaties en verkoop van meel. Dit 
ambachtelijke meel malen we uiteraard in onze eigen molen en in de loop van 2022 
hebben dan ook extra onderhoud aan de molenstenen zodat het malen steeds weer 
professioneel kan plaatsvinden. 
 
In de loop van 2022 en 2023 zullen we extra onderhoud plegen aan het kruiwerk, dat 
deel aan de buitenkant van de molen waarmee we de wieken op de wind kunnen 
zetten. U begrijpt dat dit extra hoge kosten met zich mee zal brengen waarvoor we 
dan ook uw extra hulp zullen gaan vragen. Ook onze vrienden van "Onder de 
molen"  hebben hiervoor al ideeën voor geopperd. 
 
In 2021 was de oliebollenactie weer een zeer groot succes en deze actie zullen we 
dan ook de komende jaren weer herhalen.  Via de site en de social media houden we 
u op de hoogte van de bestelmogelijkheden. 
 
Afgelopen jaar namen we ook afscheid van Jack van Gils die we vanaf deze plaats 
danken voor zijn geweldige inzet voor de stichting. In zijn plaats is ondergetekende 
gekomen en is het bestuur ook uitgebreid met Marianne Meijers die inmiddels erg 
actief is geworden. Ik ben inmiddels ernstig besmet met het molenvirus en hoop 
gedurende de komende jaren mijn steentje bij te dragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank van Beijsterveldt 
Voorzitter Stichting Molen Bavel 
11 Mei 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTACTGEGEVENS 

 

Oprichtingsdatum: 23-4-2019  
Adres: Schoutenlaan nummer 77 4854 AV Bavel 

RSIN: 8587.38.844  
ANBI status: Verkregen op 23-04-2019 

Monumentstatus: Rijksmonument nummer 30491 

Kamer van Koophandel: Kvk Nr. 71498088 

Bankrekeningnummer: NL38RABO0329538830 

Website: www.molenbavel.nl 

Emailadres: stichting@molenbavel.nl 

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

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter: Frank van Beijsterveldt 

Secretaris: Ton Meesters  
Penningmeester: Jaco Spa  
Lid: Carla Verdaas-Van Riel 

Lid: Ellen van Kuijk 

Lid: Rian van Riel  
Lid: Marianne Meijers 
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RESULTATENOVERZICHT 2021 

 
Baten  

  

Inkomsten  
Meel producten                 1.483  

Certificaten                     119  

Evenementen                 1.915  

Overigen                         -    

Subtotaal                 3.516  

  
Subsidies  
Molenfonds                         -    

Gem. Breda                     425  

Subsidie Overig                 5.928  

Subtotaal                 6.353  

  
Totaal Baten                 9.869  

  
Lasten  

  
Onderhoud & Restauratie                     841  

Verz./ OZB/Abbon.                     581  

Evenementen                     661  

Meel Producten                 1.324  

Kosten Overig                 2.824  

  
Totaal Lasten                 6.229  

  
Saldo                 3.640  
 

 

BALANS 31-12-2021 

     
Activa   Passiva  

     

Recht van Opstal 
           

1                       Eigen Vermogen 25.480  

Bank 33.936   Lang lopende verplichtingen 10.000  

Overige vorderingen   2.330  Overige verplichtingen       706  

   Te betalen OB         81  

Totaal 
              
36.267    36.267 

 


