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In dit verslagzijn alle acties opgenomen. 
De stichting kwam 2 keer bij elkaar om de lopende 
zaken af te werken. Door corona was het niet 
mogelijk vakere bijeen te komen. 
 
Activiteiten 

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

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

• De West Brabantse Molendag in maart is niet 
doorgegaan vanwege Corona. 

• Proefmei met Molenfeest is niet doorgegaan 
vanwege Corona, 

• De herfstfair op de Hertgang maart is niet 
doorgegaan vanwege Corona. 

 

Gang van zaken rondom restauratie en 
onderhoud 
De SIM subsidie aangevraagd en toegewezen. 
Dit betekent 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 
 
Begin van het jaar heeft de molenmaker het 
kruiwerk opgeknapt voor een bedrag van ruim 
€ 11.000.  
In 2020 is opdracht gegeven voor het opnieuw 
afstellen van de molenas en het schilderen van de 
Wieken. Bij dit laatste dienen de wieken 
“doorgehaald” te worden zodat ook de delen in de 
askop geschilderd worden. 
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. 

 
De Stichting is in 2003 opgericht toen van de 
Molen een wiek afbrak. De Molenaar wilde geen 
geld in de molen steken en was van plan met een 
molen met twee wieken door te draaien. 
De Stichting werd als het ware gedoogd om geld 
en subsidies bijeen te brengen om de Molen te 
repareren en te restaureren. 
De bijgebouwen waren eigendom van de Molenaar 
en daar mocht de Stichting niets aan wijzigen of 
verbeteren. Dat was niet nodig. 
Na het overlijden van de Molenaar werd de Molen 
het achterterrein en de gebouwen afzonderlijk door 
de Erfgenamen te koop 
aangeboden. 
Na dat de Molen enige jaren te 
koop stond heeft P. Withagen het 
gehele terrein, inclusief de Molen 
en de gebouwen gekocht met de 
intentie de Molen te behouden. 
Voor de rest waren er op dat 
moment nog geen plannen. 
Feit is dat het voortbestaan van 
de Molen met het kenmerkende 
terrein voor de Molen 
gewaarborgd is. 
Over de invulling van het 
Molenterrein naast en achter de 
Molen zijn in BN/deStem al 
publicaties geweest. 

De Stichting heeft ook meegedacht over het 
inrichten van het Molenterrein. 
Opknappen en restaureren van de bestaande 
gebouwen door de Stichting is overwogen maar 
niet ter hand genomen. Dit zou namelijk een 
zodanige financiële last voor de Stichting opleveren 
die niet op te brengen is waardoor het 
voortbestaan van de Molen zelf ook in gevaar zou 
komen. Financieel steun of ondersteuning van de 
initiatiefnemers voor behoud werd resoluut door 
hen afgewezen.  
Vandaar dat de Stichting besloten heeft zich 
afzijdig te houden van de ontwikkeling van de het 
achterterrein en de gebouwen. 
Reeds in 2001 gaf de gemeente aan dat 
herinrichting, met verplaatsen van alle gebouwen 
een optie was. 
Inmiddels is bekend dat op het achterterrein en op 
de plaats van de gebouwen een zorghuis 
gerealiseerd gaat worden die in nauw gaat 
samenwerken met de Stichting en de Molenaar. 
Overwogen wordt de Molen en het voorterrein dan 
in eigendom van de Stichting te laten gaan. 
 
 
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. 
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Molen en Corona 
Zoals vermeld zijn een aantal activiteiten van de 
Stichting niet doorgegaan. 
Activiteiten die noodzakelijk zijn om geld in te 
zamelen voor het onderhoud van de Molen. 
De genoemde subsidie hebben als voorwaarde dat 
30 % van de onderhoudskosten door de Stichting 
zelf betaald moet worden. Geld dat wij via 
activiteiten de donateursbijdragen moeten 
“verdienen”. 
Door Corona zijn gedurende een volledig jaar geen 
inkomsten uit activiteiten gekomen. Nu dreigt de 
situatie dat we dan ook de subsidiebijdragen van 
het jaar dat we als voorschot hebben ontvangen 
terugbetaald moet worden. 
Een verzoek aan de Gemeente om van de 
vergoeding z=die zij van het Rijk hebben gekregen 
een deel aan de Stichting over te maken heeft tot 
op heden nog geen gehoor gekregen. Dit terwijl het 
overschot van die Rijksvergoeding in de 
Gemeentekas vloeit!!!!! 
De actie met het artikel over de Molen in reactie 
met Corona heeft een aantal nieuwe donateurs 
opgeleverd. 

 
Vrijwilligers 
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. 
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. Neem dan gerust 
contact op met één van onze bestuursleden. 
Wellicht kunnen we u binnenkort begroeten als 
nieuwe vrijwilliger. 

 
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. 
 
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. 
 
Proefmei en Molenfeest 
Dit jaar zou de Antoniusmolen de derde keer 
deelnemer geweest zijn aan het jaarlijkse Proefmei 
evenement. Deelnemers zouden dan bij proefpunt 
Antoniusmolen terecht kunnen voor een 
pannenkoekje met aardbeien en informatie over de 
molen.  
Op dezelfde dag zou een afgeslankte Molenfeest 
Plaats vinden. Alles op het terrein voor de molen, 
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waar Proefmei én Molenfeest zouden aanvullen. 
Wegens Corona is Proefmei niet doorgegaan en 
waren er geen activiteiten op de moelen. 
 
Openingstijden molen 
Door Corona is de belangstelling voor lokale 
bakproducten aanzienlijk toegenomen. Dat heeft 
de Molenaar gemerkt. De toeloop is fors 
toegenomen.  

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. 
 
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 NL33RABO012.80.27.142 
van Stichting Vrienden van de Antoniusmolen te 
Halsteren. 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 
 

    Inkomsten Uitgaven 

Kas 1 jan 2020    €      397,72   
Bank 1 jan 2020    €   4.044,63   
Spaarrekening 1 jan 2020   € 22.108,07   
Donateurs    €      365,00   
Donateur per kas    €        20,00   
Sponsoren Sanitair 2019   €      500,00   
Bijdrage Molenaar (Betaald 2021)  €      750,00   
Westbrabantse Molendag   €              -     €              -    

proefmei / Molenfeest   €              -     €              -    

Hertgang     €              -     €              -    

Fooienpot 1-2-2020   €        64,28   

  

31-12-
2020   €        30,76   

Subsidie SIM    €   4.500,00   
Onderhoud SIM  j de Jong    € 10.801,67  

Onderhoud algemeen    €      120,42  

Onderhoud bliksemafleider    €      121,00  

Minerve pers     €        54,45  

Bankkosten     €      119,39  

diversen      €      121,65  

Rente spaarrekening   €          2,12   
Overhevelen naar 2021    €      750,00  

Kas 31 december 2020    €      891,11  

Bank 31 december 2020    €   3.192,70  

Spaarrekening 31 decenber 2020   € 16.610,19  

      

Totalen     € 32.782,58   € 32.782,58  

 
 


