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1_______________________________Voorwoord 
 

 

Beste lezer en lezeres, 

 
 

Het jaar 2021 ligt achter ons en het was opnieuw een jaar 

waarin de Corona-pandemie de nodige beperkingen oplegde. 
In 2020 waren we er al aan gewend geraakt maar ook in het 

afgelopen jaar bleven we hiermee geconfronteerd worden. 

Het had gevolgen voor het vele vrijwilligerswerk in en rond 

de molen. Ook de hoogtepunten als Molendag en 
Monumentendag konden opnieuw geen doorgang vinden. 

Hetzelfde gold voor het jaarlijkse etentje, onze 

jaarvergadering, etc. We hebben het allemaal best wel 
gemist! 

En toch… ondanks alles kon de verkoop van onze 

winkelproducten doorgaan. Het jaar 2021 was in dat opzicht 
zelfs erg goed te noemen en zagen we een stijgende lijn in 

de verkoop. Veel dank aan de tomeloze inzet van onze 

vrijwilligers en het kernteam van de molenwinkel.  

 
 

Het jaar 2021 was ook het jaar waarin een crowdfund-actie 

gerealiseerd is in samenwerking met het Molenfonds. Dit ten 
behoeve van een gootsysteem rond de stelling om 

regenwater af te voeren ter bescherming van het schilder- 

en metselwerk van de molenromp. De actie is boven 
verwachting goed verlopen en heeft ruim de helft van het 

benodigde bedrag voor realisatie opgebracht. Het restant is 

door gemeente Alphen aan den Rijn op grond van investering 

voor verduurzaming aangevuld. Dat betekent dat dit de door 
firma Verbij aangelegde gootsysteem niet gefinancierd 

behoefde te worden uit het eigen onderhoudsbudget. Op 11 

november is de goot officieel opgeleverd in aanwezigheid van 
de pers, de wethouder Duurzaamheid en andere 

betrokkenen. Een mooi moment om op terug te zien. 
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Inmiddels heeft Henk van der Waal zich snel in weten te 

werken in de technische aspecten rondom de molen. In het 

voorjaar van 2022 zal het MJOP (Meer jaren  
onderhoudsplan) in overleg met de firma Verbij nader 

ingevuld en aangepast worden. We hopen dan ook te starten 

met schildersbedrijf van der Wal, dat de taken van De Jongh 

na 10 jaar heeft overgenomen.  
Inmiddels zijn in eigen beheer ook een aantal belangrijke 

zaken opgepakt, zoals het vervangen van de 3 

schijnwerpersteunen en het herstellen van voeg- en 
metselwerk. Henk coördineert deze zaken. 

 

 

In het najaar is vanuit het bestuur een commissie gevormd 
die zich bezig gaat houden met het 250-jarig jubileum van 

De Haas in 2022. Iets waar naar uitgezien mag worden en 

waar we het gehele jaar door aandacht aan willen besteden. 
 

 

Al met al was 2021 toch weer een jaar waarin ondanks alle 
beperkingen en zorgen veel kon en mocht gebeuren. Onze 

dank gaat uit naar iedereen die zich opnieuw voor onze 

prachtige korenmolen heeft ingezet. Alleen door die 

vrijwillige inzet kunnen we terugzien op een goed jaar en 
mogen we ook het komende jaar met vertrouwen tegemoet 

zien. 

 

 

Hans van Kuijk,  

voorzitter 
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Bestuur  

Het bestuur van de Stichting Korenmolen De Haas bestond in 

2021 uit de volgende personen: 
- Hans van Kuijk, voorzitter    

- Dries Janse, secretaris 

- Herman Riesebos, penningmeester   
- Petra Verhoef-van der Draaij   

- Ruud van der Kroef 

- Henk van der Waal  
Er is één openstaande vacature.   

 

Hans van Kuijk, is als voorzitter verantwoordelijk voor het 

leiden van de bestuursvergaderingen, het ontwikkelen van 
initiatieven van de stichting en het onderhouden van de 

externe contacten.  

 
Dries Janse is als secretaris verantwoordelijk voor het 

opstellen van de vergaderstukken, de verslaglegging, 

correspondentie, (web-)archivering van stukken, het 
actueel houden van het relatiebestand en het bestand 

Vrienden van Korenmolen De Haas (donateurs-bestand). 

Daarnaast is hij redacteur van de website en de opsteller 

van de nieuwsbrieven.  
 

Herman Riesebos is als penningmeester verantwoordelijk 

voor de financiële administratie van de stichting, het 
opstellen van de begroting en de jaarrekening en de 

daaraan verbonden verslaglegging. 

Verder voor het tijdig indienen van subsidieaanvragen bij 

het rijk, de provincie en de gemeente en het terug 
rapporteren daarover.  

 

Petra Verhoef-van der Draaij is verantwoordelijk voor het 
inkopen en op peil houden van de non-food winkelvoorraad 

en voor de organisatie van de winkel.   

 
Ruud van der Kroef is verantwoordelijk voor het leiden van 

het kernteam en de administratieve organisatie binnen de  
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molenwinkel, het inroosteren van vrijwilligers en het 

organiseren van de activiteiten op Koningsdag, Nationale 

Molendag en Open Monumentendag. Helaas konden deze 
evenementen door de coronapandemie ook in 2021 niet 

plaatsvinden.  

Ruud is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
web-archief en het actueel houden van de website. 

 

Henk van der Waal is sinds 1-1-2021 de technische man 

binnen het bestuur en contactpersoon tussen bestuur en de 
Vereniging Benthuizer Molenaars (VBM). Tijdens 

onderhoudswerkzaamheden onderhoudt hij de contacten 

met de uitvoerende bedrijven en is voor hen het eerste 
aanspreekpunt.   
 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd. De eerste 

vier vergaderingen waren online via Teams, de twee 

volgende in het Molenhuis en de laatste bij de secretaris 

thuis. Namens de Vereniging Benthuizer Molenaars (VBM) 
werden alle vergaderingen bijgewoond door Louis 

Verstraaten. 
 

Naast veelvuldig mailverkeer en telefoontjes heeft tussen 

de meest betrokken bestuursleden een aantal keren video-

overleg plaatsgevonden via WhatsApp over lopende zaken 
zoals de crowdfunding via het Molenfonds en de aanleg van 

het gootsysteem.          
 

De jaarvergadering, waarin door bestuur, molenaars en 

vrijwilligers de actuele ontwikkelingen worden besproken, 

kon in 2021 wegens de maatregelen tegen Covid-19 niet 
doorgaan.   
 

Het kernteam kwam in 2021 vijf keer bijeen. Besproken 
werden onder meer de winkelorganisatie, de corona-

maatregelen, de hygiënecode, de samenstelling van 

pakketten, roosters en aanpassing van de prijzen op 1-1-
2022. 
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Nieuwsbrieven 

In april, juli en december 2021 zijn Nieuwsbrieven 

uitgebracht, die aan ruim 90 geïnteresseerde Vrienden van 
Korenmolen De Haas (vaste donateurs), relaties en andere 

belangstellenden zijn gemaild.                                     

 
Donateurs en Culturele ANBI 

Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal donateurs 166. Het 

aantal nam toe door inschrijvingen, maar liep terug door 

overlijden, opzegging door de donateurs, uitschrijving door 
de stichting en verhuizen. Per 31-12-21 waren het er 159.  

De stichting heeft de status van Culturele ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling), waardoor particuliere giften en 
donaties aan de stichting, boven de daarvoor geldende 

drempel en binnen de gestelde voorwaarden, voor 125 % 

fiscaal aftrekbaar zijn.   
 

Dank aan sponsoren crowdfund voor gootsysteem 

Het jaar 2021 was het jaar van het opzetten van het 

crowdfund via het Molenfonds en de aanleg van het 
gootsysteem op de stelling. U leest daarover elders in dit 

verslag meer. Ook in de laatste Nieuwsbrief (15) is hier 

uitgebreid aandacht besteed. We bedanken de Vrienden van 
Korenmolen De Haas (vaste jaarlijkse donateurs) voor hun 

extra bijdragen voor de gootaanleg en daarnaast ook voor 

het feit, dat de reguliere jaarlijkse donaties op hetzelfde 
niveau zijn gebleven als in 2020. Ook alle andere sponsoren 

al dan niet via het crowdfund van het Molenfonds en het 

Erfgoedfonds van de Gemeente Alphen aan den Rijn, willen 

wij hier nogmaals hartelijk bedanken voor hun bijdragen.  
 

R, I en E, Veiligheidsplan en Vernieuwing Website 

In de laatste maand van 2021 is, in samenwerking met de 
molenaars, een begin gemaakt met het opnieuw opzetten 

van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie en het actualiseren 

van het Veiligheidsplan. Ook de website was een aan nieuw 

jasje toe. Alle drie deze projecten zijn in maart 2022 
afgerond.    
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Evenals het jaar 2020 was het jaar 2021 door de corona-pandemie 
een bijzonder jaar. Met inachtneming van de coronamaatregelen 
kon de winkel gelukkig open blijven. De netto opbrengst van de 
molenwinkel bedroeg afgerond € 13.923, ca. € 500 hoger dan 

vorig jaar. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 8.551,75 is 
toegevoegd aan het eigen vermogen.   

Balans per 31 december  
Debet 

 2021 2020  

Kas 
Activa 
Liquide middelen 
Nog te ontvangen subsidie 
gemeente 
 

1.986,60 
5.776,82 

91.763,85 
 

2.083,--  
 

1.619,15 
7.319,48 

85.163,14 
 

2.083,-- 
 

 

Nog te ontvangen  
Terug te ontvangen BTW 
 

269,80 
1.456,61 

 

395,98 
124,33 

 

 103.336,68 96.705,08  
Credit 

 2021 2020 

Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve groot 
onderhoud 
Bestemmingsreserve molenbiotoop 
Crediteuren 

91.434,22 
 

11.099,78 
600,-- 
202,68 

82.882,47 
 

12.865,09 
600,-- 
357,52 

 103.336,68 96.705,08 
Toelichting op de balans 
Kas 

Dit betreft de in 2021 ontvangen kasopbrengsten die nog moeten worden afgestort 

bij de bank en het wisselgeld. 
Activa 

Deze post heeft betrekking op de investeringen minus de afschrijvingen en de  
winkelvoorraad. De investeringen worden in 10 jaar afgeschreven, met uitzondering 

van de molenzeilen die in 7 jaar worden afgeschreven. Het bedrag van de 
afschrijvingen 2021 is € 842,66.  

Nog te ontvangen subsidies 
Dit betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente met betrekking tot 2021. 

Terug te ontvangen BTW 
Dit betreft de per saldo over het vierde kwartaal van 2021 terug te ontvangen BTW. 

Met ingang van 2021 wordt per kwartaal BTW-aangifte gedaan. 
 

Eigen vermogen 

Eigen vermogen per 1-1-2021 82.882,47 

bij: Voordelig saldo resultaatrekening 2021 

             

8.551,75 

  

Eigen vermogen per 31-12-2021 91.434,22 
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Reserve groot onderhoud 

Saldo reserve groot onderhoud 1-1-2021 12.865,09 

Bij: Dotatie 2021 
Af:  Kosten groot onderhoud 2021        

14.000,--   + 
15.765,31  

Saldo reserve groot onderhoud per 31-12-2021 11.099,78 

 

Resultatenrekening  

  Lasten 2021  2020  Baten 2021 2020 

Dotatie reserve 

groot onderhoud 
Klein onderhoud 

Inkoop winkel 
Algemene kosten 

Bestuurskosten 
Afschrijvingskosten 

Kosten Molendag 

Aanleg gootsysteem 

 
Voordelig saldo 

 
  

 

14.000,--
1.292,84 

14.614,55 
2.018,67 

2.324,97 
842,66 

-,-- 

11.137,-- 

 
8.551,75 

 
 

 
 

 

 

14.000,--
482,51 

11.408,53 
1.686,96 

3.962,99 
2.123,14 

--,- 

 

 
6.348,35 

 
 

 

Subsidie Rijk en  

Provincie 
Subsidie Gemeente 

Donateurs 
Rente  

Opbrengst winkel 
Crowdfunding 

gootsysteem 

Onttrekking 

reserve groot 
onderhoud voor 

gootsysteem 
  

 

9.010,-- 
2.083,-- 

4.010,-- 
4,78 

28.537,66 
 

10.994,90 

 

 
 

142,10 

 

9.055,-- 
2.083,-- 

4.042,50 
4,78 

24.827,20 
 

 

 

 
 

-,-- 
 

 

 54.782,44 40.012,48  54.782,44 40.012,48 

 

Toelichting op de resultatenrekening 
 

Dotatie reserve groot onderhoud 
Jaarlijks wordt € 14.000 aan de reserve groot onderhoud toegevoegd. De werkelijke kosten 

voor groot onderhoud komen ten laste van de reserve.  
Bestuurskosten 

Dit betreft onder meer advertenties, afscheid vrijwilligers, drukwerk  jaarverslag, porti, 
inspectie monumentenwacht, lidmaatschappen, en congressen. 

Subsidies 
De subsidie van het Rijk wordt als voorschot uitgekeerd in zes jaarlijkse termijnen tot een 

bedrag van 90% van de toegezegde subsidie. Aan het eind van de zesjarige subsidieperiode 
vindt de definitieve afrekening plaats en wordt in principe de resterende 10% uitgekeerd. 

De provincie heeft een bedrag toegekend dat in zes jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd. 
De gemeente kent jaarlijks subsidie toe. 

Omzet en resultaat molenwinkel 
De netto opbrengst van de molenwinkel is bijna € 4.000 hoger dan de netto opbrengst  in 

2020. Het resultaat van de winkel is ca. € 500 hoger dan dat van 2020 en bedraagt  
afgerond € 13.923.   

Onderzoek kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft het bestuur van de Stichting geadviseerd de 

penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2021 en de 

verantwoording die daarover is afgelegd.  
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De basis voor het onderhoud aan onze molen is het 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), lopend over een periode van 5 
jaar. Via dit MJOP hebben we met elkaar een inzicht in het 
onderhoud en de daaraan verbonden kosten. We voorkomen 
hiermee dat de kosten jaarlijks teveel fluctueren en voor 
vervelende en onverwachte verrassingen zorgen. Het is en blijft 
belangrijk om de kosten, zeker nu de molen steeds ouder wordt, in 
de hand te houden.  
Het MJOP is tot stand gekomen in nauw overleg met firma Verbij 

en schildersbedrijf Van der Wal (t/m 2021 De Jongh). Het rapport 
van de Monumentenwacht alsmede de eigen inbreng van de 
Vereniging Benthuizer Molenaars (VBM) en onze technische man 
Henk van der Waal, maken het verhaal compleet. Met elkaar zijn 
we op deze wijze in staat een jaarlijks sluitende begroting te 

presenteren. 

Centraal in 2021 stond de aanleg van het gootsysteem ter hoogte 
van de stelling. Daarmee is een duurzaamheidsslag gemaakt en is 
het onderste gedeelte van de romp beter beschermd tegen 
regenwater. Het mooie is dat de kosten hiervoor volledig gedekt 
zijn via de crowdfund actie die boven verwachting goed gelopen is 
en een bijdrage uit het Erfgoedfonds van de gemeente. 
Verder is besloten het kruirad in zijn geheel te vervangen vanwege 
roestvorming en houtrot. Dit stond gepland voor 2023 maar is naar 

voren gehaald vanwege de noodzaak. We hopen vóór Molendag 
2022 een nieuw kruirad te hebben. 
 

In 2021 is na 10 jaar afscheid genomen van schildersbedrijf De 
Jongh en is firma Van der Wal onze nieuwe schilder. Met hen 
worden er vanaf 2022 strikte afspraken gemaakt, passend in ons 
MJOP. Onder het onderhoud vallen ook de zaken die we in eigen 
beheer trachten op te lossen, ook voor kostenbesparing. Tevens  
besteden we, waar dat mogelijk is, meer werk uit aan lokale 
bedrijven en personen. Denk aan vervanging van de 

schijnwerpersteunen en metselwerk. Dat is niet alleen goed voor 
de lokale werkgelegenheid maar veelal ook een stuk goedkoper. 
Daarbij dienen we ons te blijven beseffen dat het om een 
monument gaat en specialistische kennis soms onmisbaar is. 

In het voorjaar van 2022 hopen we (Henk van der Waal en Hans 

van Kuijk) met firma Verbij het lopende MJOP te actualiseren voor 
de komende jaren. Daarnaast is het verstandig om jaarlijks de 
technische zaken en wensen met elkaar te bespreken. Een goed en 
open contact is erg belangrijk. 
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Aanleg gootsysteem: 
 

Linksboven:  

Hoe het was. 
 

 

Rechtsboven:  
Het houten frame is 

geplaatst en geschilderd. 

 

 
Linksonder: 

De aanleg is gereed. 
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Winkel: 
 

 

Boven: 

Gevulde schappen 
 

 

Rechts: 
Broodpakket, 

geïntroduceerd bij de 

crowdfundactie, met  
5 x 500 gram brood: 

 

1. Fitkorn 

2. Maisbroodmix 
3. Molenmix licht 

4. Moutkorn 

5. Zesgranenmix 
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Algemeen 
Ook in 2021 werd ons leven, evenals het werken in de molen-
winkel, beheerst door COVID-19. De maatregelen, die wij in 

2020 troffen, - herinrichten interieur, aanpassen openingstijden 
en inzet vrijwilligers -, hebben wij ook het afgelopen jaar 
gehandhaafd.  
De bestelservice, die wij in 2020 begonnen, is waarschijnlijk 
blijvend. Toch is 2021 voor de winkel een erg goed jaar 
geweest. Was er in 2020 een lichte terugval in de omzet, vorig 

jaar was deze aanmerkelijk hoger. 
 

Bezetting 
In de loop van het afgelopen jaar zijn er 3 vrijwilligers 
bijgekomen, maar wij hebben ook van 2 vrijwilligers afscheid 
genomen. 

Er werken nu 21 vrijwilligers in de winkel. Daarvan zijn er 3 
bestuursleden en 7 kernteamleden. Ook zijn er 2 mengers.   
Zij produceren de verschillende broodmixen en bv. de bekende 
pannenkoekenmix. De vrijwilligers werken volgens een rooster, 
dat zij zelf in kunnen vullen en dat steeds voor 3 maanden 

geldt. Wijzigingen regelen zij over het algemeen onderling. 
 

Evenementen 
Ook afgelopen jaar konden de bekende evenementen, zoals 
Koningsdag, de Nationale Molendag en de Open 
Monumentendag vanwege COVID-19 niet doorgaan. Wij hopen, 

dat het in 2022 weer mogelijk zal zijn. 
 

Assortiment en pakketten 
Ook het afgelopen jaar was er ter gelegenheid van een feestdag 
of bijzondere datum een speciaal pakket in de aanbieding. Het 
waren er dit keer 7. Vooral het Sintpakket sprong er, door een 

aangepaste samenstelling, bovenuit. Het totaal aantal 
verkochte pakketten lag vorig jaar ca. 35 % hoger dan het jaar 
daarvoor. 
Vanwege de crowdfundactie begin vorig jaar voor het 
gootsysteem was er een broodpakket samengesteld. Dit bleek 
zo’n groot succes, dat we het in het vaste assortiment hebben 

opgenomen. 


