
 

 

Verslag donateuravond 6 november 2017. 

Op 6 november jl. heeft de jaarlijkse donateuravond plaatsgevonden.  

Wij als bestuur zijn zeer tevreden over de op komst van deze avond en het verloop ervan. 

 

Henny Driessen opende de avond met een aantal belangrijke mededelingen. Het aantal PowerPoint 

presentaties over de geschiedenis van de molen met molenbezichtiging ligt voor het afgelopen jaar 

rond de 40. 

De rode draad van de avond was, dat wij als Stichting geld te kort komen. We krijgen steeds vaker 

afmeldingen van donateurs met als reden ‘ het restaurant loopt goed, dus we kiezen voor een 

andere stichting of vereniging om te doneren’. Helaas is niets minder waar. Het restaurant en de 

Stichting zijn twee onafhankelijke partijen van elkaar en hebben dan ook niets te maken met elkaars 

financiën. Behalve dat het restaurant de pachter van de Stichting is, ontvangen wij geen enkele 

financiële steun van het restaurant en draaien wij zelf op voor kosten die de stichting heeft en 

maakt.  

(Nieuwe) donateurs zijn dan nog altijd erg belangrijk voor de stichting. Een van de manieren om extra 

geld in te zamelen voor stichting, is het houden van presentaties en rondleidingen. 

 

We hebben nog een schuld van € 181.500 aan de obligatiehouders die we binnen 20 jaar moeten 

hebben terugbetaald. Verder hebben we nog een achterstallige schuld van € 90.000,- die betrekking 

heeft op overschrijding van de bouwkosten. Deze moet op zo kort mogelijke termijn worden 

afgelost. Het aflossen van obligaties, standaard onderhoud en verzekeringen e.d. past in de 

begroting, maar er moet dan ook niets bijzonders gebeuren.  

 

Een van de vragen die vanuit de donateurs kwam, was een vraag over de nieuwsbrief. Een aantal 

maanden hebben wij als stichting besloten de nieuwsbrieven alleen nog te versturen via de mail.  

Door een aantal donateurs wordt dit als vervelend ervaren, omdat zij geen internet hebben.  

Maar ook zal de stichting moeten kijken naar kosten die gemaakt worden. De nieuwsbrief is een zeer 

arbeidsintensieve klus, waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Daarom is er besloten dat we de 

nieuwsbrieven per post versturen naar de mensen die dat wensen. De mensen die de nieuwsbrief 

per e-mail willen ontvangen, konden te plekke hun e-mailadres achter laten. Ook gaan we kijken of 

het nodig is om de nieuwsbrief twee keer per jaar uit te brengen. Het besluit is dan ook dat er een 

nieuwsbrief wordt gestuurd als er ook echt nieuws is. Dit zal minimaal een keer per jaar zijn.  

 



Ook is er gesproken over de reclame die gemaakt wordt op het grasveld voor de molen. Door veel 

donateurs wordt dit als zonde ervaren, omdat dit de aandacht afleid van de molen en zijn doel. We 

zullen Pierre Vink dan ook vragen hier in het vervolg anders mee om te gaan.  

 

Er kwam ook een vraag van een van de donateurs over het terugplaatsen van de Kolk. Als bestuur 

hebben wij besloten hier voorlopig niet aan te beginnen. De reden hiervan is dat dit ontzettend veel 

geld kost. Geld dat we niet hebben. Ook kunnen we hier geen subsidies voor krijgen. 

We zijn hierover wel in gesprek geweest met Staatsbosbeheer, maar zij stellen zulke hoge eisen, daar 

kunnen en willen wij als Stichting niet aan voldoen.  

 

Verder is ook gesproken over de ANBI status die belangrijk is voor onze donateurs die hun hun gift bij 

de jaarlijks belasting aangifte willen inbrengen. Alle leden van de club van 100 en andere donateurs 

die een jaarlijks bedrag storten krijgen voor 1 april een papier (in tweevoud) waar ze hun jaarlijkse 

gift op kunnen invullen en daar dan hun handtekening onder zetten. Na invulling wordt het ook door 

het bestuur ondertekend en hebt U een bewijsstuk als de belasting er om vraagt. 

 

Tijdens de donateursavond zijn er ook obligaties t.w.v. 10.000 euro uitgegaan. De organisaties die we 

hebben uitgeloot zijn;  

- Achterkant BV  

- De Roeden BV 

 

Aansluitend is door de voorzitter nog een PowerPoint presentatie gegeven over de vorming van ons 

landschap en de invloed van het water daarop. 

 

We gaan als Stichting  jaarlijks een donateursavond beleggen. Fijn om te laten weten is, dat er na 

deze avond drie nieuwe donateurs bij zijn gekomen. 

 

Wij danken allen voor hun komst. 

 

Hartelijke groet namens het gehele bestuur,  

 

Eline Frederiks 

Secretaris Stichting Thornsche Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 


