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In dit verslagzijn alle acties opgenomen. 
De stichting kwam 5 keer bij elkaar om de 
lopende zaken af te werken. 

 
Activiteiten 

• De Stichting heeft een aantal keren 
vergaderd ter voorbereiding van de 
activiteiten. 

• Op donderdagavond is de wekelijkse 
klusavond, waarop de klusploeg bij elkaar 
komt om kleine reparaties uit te voeren en 
voorbereidingen te treffen voor de 
activiteiten. 

• Tijdens de West Brabantse Molendagen in 
maart is de Molen open gesteld en werden 
er pannenkoeken gebakken voor de jeugd, 
terwijl de ouders konden genieten van een 
drankje. 

• Tijdens de Koningsdagen zijn 
molenproducten verkocht bij het Heemhuis. 

• Tijdens Proefmei was de Antoniusmolen 
halte plaats van de fietstocht op zondag 26 
mei, 

• Tijdens de herfstfair op de Hertgang zijn 
eveneens Molenproducten verkocht. 

 
Gang van zaken rondom restauratie 
Inmiddels is de SIM subsidie aangevraagd en 
toegewezen. 
Dit betekend dat gedurende 6 jaren een 
subsidiebedrag ter beschikking staat van 

€ 5000,--. Per jaar wordt hiervan een voorschot 
van € 4.500,-- ontvangen. 
Bij de Provincie een aanvulling verkregen van 
20% van dit bedrag. Via de Monumentenwacht 
is een voorschot van € 10.000,-- ontvangen. 
In 2023 volgt dan de verantwoording en 
afrekening 

 
In 2018 is de restauratie van de Molen 
afgerond en is de Onderhoudssubsidie 
aangevangen. 
De stichting heeft niet stilgezeten. 
De seringen op de belt zijn gesnoeid , zodat in 
het voorjaar van 2020 de belt weer volop in 
bloei zal staan. 
Aan de molenmaker is opdracht gegeven om 
het kruiwerk op te knappen.  
Kortom, geen direct zichtbare verbeteringen 
aan de molen, maar wel zaken die bij onze 
doelstelling: behoud en restauratie van de 
molen horen. 
Donateurs die interesse hebben in het 
financieel jaaroverzicht van de stichting raden 
we aan onze website te bezoeken waarop 
deze en andere relevante informatie vermeld 
is. 
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De molen in de toekomst 
Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gelezen 
speelt er van alles rondom de molen v.w.b. de 
toekomst . Over de invulling van het 
molenterrein zijn in BN/deStem al publicaties 
geweest. 
Er is echter nog niets besloten, het enige wat 
echt zeker is dat de molen blijft zoals die is. 
De Stichting zal er voor waken dat het 
kenmerkende voorterrein van de molen 
behouden blijft en dat eventuele nieuwbouw 
strookt met de bestaande bouw.  
 
ANBI status 
Sinds 1 januari 2018 heeft de stichting voor de 
belastingdienst de ANBI status. ANBI staat 
voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De 
stichting heeft daarin de culturele status 
gekregen. 
Voordeel hiervoor is dat vanaf nu giften 
kunnen worden afgetrokken voor de belasting 
en deze status heeft ook voor de stichting zelf 
belastingtechnische voordelen. 
Om deze status te kunnen krijgen moesten de 
statuten worden aangepast en de vacature 
voor penningmeester in  het dagelijks bestuur 
worden ingevuld. 
Naast Wout Huijgens als secretaris, Geert 
Baartmans als voorzitter, is mevrouw Leny 
Rens onze nieuwe penningmeester. Zij volgt 
Jan Aarden op die tot zijn overlijden 
penningmeester van de stichting was. 

Daarnaast is het bestuur ( vanuit de stichting)  
aangevuld met twee mensen met technische 
achtergrond, te weten Jan Luijks en Wil 
Aarden. Het bestuur is hiermee op volle 
sterkte.  

 
 
Nieuwe stichtingsleden 
Naast de vrijwilligers die ons helpen met 
allerlei zaken , zijn nieuwe mensen die ons met 
raad en daad willen bijstaan altijd welkom. We 
zouden het fijn vinden als we wat extra 
mensen zouden kunnen vinden die de wat 
uurtjes vrije tijd over hebben en die willen 
besteden aan onze stichting. Dit hoeft niet 

persé in te houden dat u stichtingslid wordt 
,wat natuurlijk wel kan. Maar ook als u zich niet 
wilt binden bestaat altijd de mogelijkheid in 
voorkomende gevallen een handje toe te 
steken, bijv. bij de mensen die zich bezig 
houden met het " kleine" technische 
onderhoud, het snoeien van de belt, enz. 
draagt u de Halsterse molen een warm hart toe 
of kent u iemand die daar interesse in heeft ? 
Neem dan gerust contact op met één van onze 
bestuursleden. Wellicht kunnen we u 
binnenkort begroeten als nieuwe vrijwilliger. 
 
Naamsbekendheid molen 
Steeds  meer bezoekers, scholen en 
verenigingen maken gebruik van de 
gelegenheid de molen te bezoeken. Voor 
groepsbezoeken met rondleiding door de 
molenaar wordt een bijdrage van €2 pp. 
gevraagd. Voor scholen geldt dit niet. Steeds 
meer mensen weten de molen te vinden en 
komen een kijkje nemen. Voor meer info: 
neem contact op met de molenaar. 
Ideeën om de molen bij een nog groter publiek 
onder de aandacht te brengen zijn er al wel. 
Bijv.om de molen op te nemen als bezoekpunt 
tijdens een Brabantse Wal fietstocht. 
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Proefmei en Molenfeest 
Dit jaar is de Antoniusmolen voor de tweede 
keer deelnemer geweest aan het jaarlijkse 
Proefmei evenement. Op 26 mei kon men bij 
proefpunt Antoniusmolen terecht voor een 
pannenkoekje met aardbeien en informatie 
over de molen. Op dezelfde dag is, na een 
jaar geen Molenfeest op Halsteren, een 
voorzichtige herstart gemaakt met het 
Molenfeest zoals het ooit  begon. Alles 
gebeurde op het terrein voor de molen, waar 
Proefmei én Molenfeest elkaar redelijk 
aanvulden. Zo'n 100 personen gebruikten de 
molen als startpunt van Proefmei en een 
aantal daarvan gebruikten ook de molen als 
afsluitpunt voor een bezoekje aan het 
Molenfeest.. Veel fietsers maakten voor de 
eerste keer daadwerkelijk een stop bij de 
molen. Reacties als:” we fietsen er altijd wel 
langs, denken dan: we moeten er toch eens 
gaan kijken, maar dan komt  het er weer niet 
van” tot " Nooit geweten dat je er zoveel 
verschillende bakmixen kon kopen"  hoorden 
we regelmatig.  
Het molenfeest trok voor ons een wat 
tegenvallend aantal bezoekers. De sfeer was 
gezellig en goed, de optredende acts of 
activiteiten die gedaan konden worden vielen 
ook in de smaak. Alleen  hadden we, gezien 
alle reacties die er geweest waren over het niet 
doorgaan van de vorige editie, gehoopt op een 
groter publiek. Per slot van rekening is het 
Molenfeest het enige grote evenement wat 
door de stichting wordt gehouden om de 
nodige gelden binnen te krijgen om het werk te 
doen waarvoor de stichting is opgericht: 
behouden ,restaureren en repareren van de 
molen. Hiervoor wordt ook wel subsidie 
ontvangen maar van elke 100% subsidie die 
wordt ontvangen dient de stichting zelf ook een 
structureel bedrag zelf bij te dragen.  
 
Website 
Al enige tijd beschikt de stichting  over een 
eigen website : www.antoniusmolen.nl.  
 
 
Ook staan hier de openingstijden van het 
molenwinkeltje vermeld en de artikelen, met 
bijbehorende prijs, die er worden verkocht. 

Verder uiteraard informatie over de stichting, 

de restauratie en andere zaken die voor de 
belangstellende van belang zijn. 
 
Openingstijden molen 
 

De openingstijden van de molen en het 
molenwinkeltje zijn sinds enige tijd verruimd. 
De openingstijden van de molen vallen samen 
met de openingstijden van de Molenwinkel. 
Deze variëren met het seizoen en zijn te 
vinden op de website. De molenaar is dan 
aanwezig en laat, bij voldoende wind, de 
molen draaien. Hij beantwoordt graag uw 
vragen en in het winkeltje in de molen zijn 
diverse soorten meel te koop. Regelmatig 
worden nieuwe bakproducten aan het 
assortiment toegevoegd. Ook op de site is dit 
terug te vinden .Inmiddels weet een behoorlijk 
aantal “vaste” klanten de weg naar het 
winkeltje te vinden. 
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Donatie 
Van velen van u mochten we reeds de 
jaarlijkse bijdrage ontvangen ter ondersteuning 
van onze werkzaamheden voor de molen. 
Graag willen we u vragen, als u ons werk 
waardeert en ondersteunt, uw 
donateursbijdrage over te maken op rekening 
12.80.27.142 van Stichting Vrienden van de 
Antoniusmolen te Halsteren. Een 
acceptgirokaart is bijgesloten. We zijn u zeer 
dankbaar hiervoor en het stimuleert ook om 
ons te blijven inzetten voor behoud van een 
Halsters monument 
 
Financieel verslag 
Op de volgende pagina is het financiële 
verslag opgenomen. 
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Financiële verantwoording 
 

          

     Uitgaven Inkomsten  Verdiensten  

 Kas 1 jan 2019     €   1.447,75     

 Bank 1 jan 2019     €      174,20     

 Spaarrekening 1 jan 2019    € 17.607,53     

 Donateurs     €      270,00     

 Sponsoren     €   2.000,00     

 Bijdrage Molenaar     €      600,00     

 Westbrabantse Molendag   €        30,85   €      137,88    €        107,03   

 proefmei / Molenfeest   €   1.934,60   €   2.228,50    €        293,90   

 Hertgang     €        35,95   €      119,00    €          83,05   

 Fooienpot     €      235,03     

 Subsidie SIM     €   4.500,00     

 Onderhoud    €      594,78      

 Bankkosten    €      119,38      

 Minerve pers    €        54,45      

 Rente spaarrekening    €          0,54     

 Kas 31 december 2019   €      397,72      

 Bank 31 december 2019   €   4.044,63      

 Spaarrekening 31 decenber 2019  € 22.108,07      

        Controle  

 Totalen     € 29.320,43   € 29.320,43    €               -     

          
 


