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Beleidsplan 2013-2016

De Stichting Keppelse Molens is opgericht op 2 december 1974

De stichting is administratief gevestigd aan de Rijksweg 72, 6998 AJ Laag-Keppel

De Stichting Keppelse Molens is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 3765015

Samenstelling stichtingsbestuur:
Dhr. W.J.R. Baron van Lynden, voorzitter
Mw. A.J.T. van Osch-Goes, secretaris
Dhr. R.E.A. zur Lage, penningmeester
Dhr. L.M. Kemming, 
Dhr. M.N. Strijker

(De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding)

Doelstelling:
Het in stand houden, beheren en exploiteren van de molens staande in de 
gemeente Bronckhorst, welke zijn aangewezen als monument in de zin van de 
Monumentenwet.
Het zoveel mogelijk doen draaien van deze molens en deze ter bezichtiging  voor een
ieder open te stellen.

Uitgaven:
De kosten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven ten behoeve van het
onderhoud aan de molens. Dit wordt gedaan aan de hand van het Periodiek Instand-
houdingsplan (PIP). In dit plan zijn de bedragen gespecificeerd die over een zesjarige
periode zullen worden besteed voor dit onderhoud. Veel van het doorlopende onder-
houd wordt door de molenaar verricht.

Inkomsten:
De inkomsten van de Stichting zijn voor het grootste deel afkomstig uit subsidies. 



Nochtans zijn deze subsidies niet voldoende om structureel tot een sluitende 
begroting te komen.

Naast het verwerven van subsidies tracht de Stichting daarom d.m.v. diverse acties
aanvullende fondsen te verwerven. Het ‘potje’ voor bezoekers en de verkoop van het
boekje over de molens leveren een bescheiden bijdrage. Voor de toekomst wordt 
verder gedacht aan betalende groepsbezoeken, sponsoracties, het verwerven van 
legaten etc.

Jaaroverzicht 2012

In het jaar 2012,
zijn de molens zoveel als mogelijk opengesteld ter bezichting;*

hebben enkele groepsbezoeken plaatsgevonden;

mocht de stichting 7.000 euro** ontvangen uit het Coöperatiefonds van de 
afdeling Rabobank Graafschap Midden voor de vervanging van het molenrad;

zijn onderhoudswerken verricht in overeenstemming met het PIP-plan.
Voor 2012 waren dat de vervanging van het rad van de watermolen, uitwendig 
schilderwerk aan de beide molens, vervanging vlonderdelen watermolen, 
onderhoudswerkzaamheden aan de poldermolen (volledig controleren en 
afstellen vang, afdekking aanbrengen op staartbalk, roeden doorhalen, 
herstelwerk aan de koppen van de daklijsten; levering materialen);

is het PIP-plan voor de periode 2013-2018 goedgekeurd door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed;

zijn er 1.098.944 omwentelingen geregistreerd;

is het bestuur tweemaal in vergadering bijeengeweest.

* Bezoekers genieten vrije toegang

** Deze donatie à 7.000 euro is rechtstreeks betaald aan de molenmaker
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Financieel overzicht 2012

spaarrekening
saldo per 01.01.2012 € 24.329,68
saldo per 31.12. 2012 € 24.737,92

rekening courant 
saldo per 01.01.2012 € 1.346,99
saldo per 31.12.2012 € 3.789,83

debet 
draaipremie  € 1.650,00
huur €     762,00
restauratiefonds € 9.558,00
gemeente Bronckhorst € 6.385,00
provincie € 1.300,00
fooienpot €     683,00

credit:
kosten onderhoud € 16.380,00 
verzekeringen €       983,00
algemene kosten €       545,00

De in dit overzicht opgenomen cijfers zijn afgerond
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