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1______________________________Voorwoord 
 
Beste vrienden en vriendinnen van Korenmolen De Haas, 

In dit voorwoord mag ik als voorzitter van de Stichting voor de tweede maal 
een kort verslag doen van de activiteiten in het achter ons liggende jaar 
2018. Het enthousiasme en de inzet van mijn medebestuursleden, de vele 
vrijwilligers van de molenwinkel en natuurlijk onze molenaars hebben op-
nieuw laten zien hoe groot de liefde voor onze molen is. En het resultaat is 
dagelijks zichtbaar: van welke kant we ons dorp ook benaderen, Korenmo-
len De Haas is beeldbepalend en een sieraad voor Benthuizen.  

In het afgelopen jaar hebben we officieel afscheid genomen van zowel Ria 
als Kees van der Lede. Kees overleed na zijn ernstige ziekte op 29 augustus 
en velen van ons waren aanwezig bij de uitvaart. We zijn dankbaar dat we 
Kees nog hebben kunnen verrassen met een oorkonde en het speciale klok-
je voor bijzondere verdiensten. Het blijde gezicht toen hij beide ontving, 
zullen we niet snel vergeten. Voor Ria zal het gemis groot zijn en we wen-
sen haar heel veel kracht toe. 

Over Molendag op 12 mei viel helaas een schaduw door een ongeval met 
molenaar in opleiding Ernst Schenkel. Sindsdien moet Ernst zijn ringvinger 
missen. Het is voor ons allemaal een leerproces geweest: er heeft een re-
constructie plaatsgevonden en de inspectie SZW heeft op basis van de ver-
kregen informatie het ongeval aangemerkt als een noodlottige samenloop 
van omstandigheden, die in alle redelijkheid niet door de werkgever voor-
komen had kunnen worden. De inspectie heeft dan ook van nader onder-
zoek afgezien. 

In 2018 is Petra Verhoef tot het bestuur toegetreden. Goed dat er weer een 
vrouwelijk bestuurslid is gekomen en het bestuur compleet is. Toch zullen 
er nieuwe vacatures ontstaan: Johri Maat heeft namelijk te kennen gegeven 
na 10 jaar begin 2019 te willen stoppen vanwege zijn promotie. Daarnaast 
zal Harrie Rijven zijn taken langzaam af gaan bouwen de komende tijd om-
dat hij in 2020 de leeftijd van 75 jaar hoopt te bereiken. Uiteraard respecte-
ren we beider besluit en zullen we op zoek moeten gaan naar vervanging. 
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Het jaar 2018 heeft vooral ook gestaan in de verdere professionalisering en 
stroomlijning van de molenactiviteiten. Het in 2017 opgezette Kernteam 
voor de molenwinkel vormt een belangrijke spil tussen het bestuur en de 
vrijwilligers en heeft zich ontwikkeld tot een professioneel team. De herin-
richting van onze molenwinkel en de kassa heeft plaatsgevonden, pinnen is 
mogelijk geworden en daarmee is aan een interne- en externe wens vol-
daan. De naam van René de Bree moet hierbij zeker vermeld worden. Sa-
men met Petra Verhoef en Harrie Rijven heeft hij hier vele uren ingestoken. 
Chapeau! 
We constateerden als bestuur dat de kosten voor onderhoud aan de molen 
toenemen en uit de pas gaan lopen met de PIP. We vinden dat we dit niet 
zomaar als een gegeven moeten aanvaarden en willen het onderhoud meer 
structureren en inzichtelijker maken. Hiertoe gaan gesprekken belegd wor-
den met schildersbedrijf De Jongh, onderhoudsbedrijf Verbij en met Groen 
(opsteller PIP). Te vaak liepen we in 2018 achter de feiten aan, klopten 
eerdere begrotingen niet met de werkelijke uitgaven en werden hoge reke-
ningen gepresenteerd. Dit gaat ten koste van onze zo zorgvuldig opge-
bouwde reserve en dat tij moet gekeerd worden. 

In november werd een ander belangrijk onderdeel afgesloten: een overeen-
komst en een reglement voor het gebruik en dagelijks beheer van de molen 
tussen Stichting en VBM. Dank aan allen die zich hier voor ingezet hebben. 
Juridisch zijn diverse zaken nu ook verankerd.  
Daarnaast is er een verplichte Privacyverklaring uitgewerkt waardoor we 
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

We mogen terugzien op een jaar waarin veel gebeurd is en zonder ieders 
inzet en enthousiasme was dit nooit mogelijk geweest. Mijn dank gaat dan 
ook uit naar jullie allemaal, of we nu bestuurslid, molenaar of winkelvrijwil-
lig(st)er zijn. Ieder op zijn of haar plek, maar samen voor een mooi resul-
taat, ook in 2019. 

 

Hans van Kuijk, voorzitter. 
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Het bestuur van de Stichting Korenmolen De Haas bestond aan het eind 
van 2018 uit de volgende personen: 
- Hans van Kuijk, voorzitter   - Dries Janse, secretaris 
- Herman Riesebos, penningmeester  - Ap de Ruiter  
- Harrie Rijven    - Johri Maat 
- Petra Verhoef-van der Draaij 
 
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 ver-
gaderstukken, verslaglegging, correspondentie, (web-)archivering van 
stukken en het actueel houden van het relatiebestand en het bestand 
Vrienden van Korenmolen De Haas (donateurs-bestand). Daarnaast is hij 
hoofdredacteur van de website en de nieuwsbrieven.  
 

Herman Riesebos is als penningmeester verantwoordelijk voor de financi-
ele administratie van de stichting, het opzetten van de begroting en de 
jaarrekening en de daaraan verbonden verslaglegging. 
Verder voor het tijdig indienen van subsidieaanvragen bij het rijk, de pro-
vincie en de gemeente en het terug rapporteren daarover.  
 

Ap de Ruiter onderhoudt de contacten met de Vereniging Benthuizer Mo-
lenaars. Hij woont de vergaderingen bij en heeft regelmatig overleg met 
de molenaars over technische zaken en het onderhoud van de molen. Bij 
onderhoudswerk onderhoudt hij contact met de uitvoerende bedrijven. 
Ook verzorgt hij de public relations van de stichting.  
 

Harrie Rijven is verantwoordelijk voor het management van het kernteam 
van de molenwinkel en de activiteiten op Nationale Molendag en Open 
Monumentendag. Voorts voor onderhoud van het web-archief. 
Harrie Rijven en Ap de Ruiter zijn als webmasters verantwoordelijk voor 
de lay-out, het onderhoud en beheer van de website 
https://korenmolendehaas.nl 
 

Johri Maat ondersteunt het bestuur op de gebieden waar zijn interesse en 
expertise liggen, in het bijzonder op juridisch gebied. Zoals in het voor-
woord is vermeld, zal hij in februari 2019, na meer dan 10 jaar, afscheid 
nemen om tijd vrij te maken voor zijn promotieonderzoek.   
 

Petra Verhoef-van der Draaij maakt sinds juli 2018 deel uit van het Be-
stuur. Zij vervult de vacature, die in 2017 was ontstaan na het terugtre-
den van Joanne Williams. Petra is verantwoordelijk voor het inkopen en 
het op peil houden van de non-food winkelvoorraad en samen met   
Harrie Rijven voor de winkelorganisatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de 
organisatie van de Koningsmarkt.  
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Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd. Namens de Vereniging 
Benthuizer Molenaars (VBM) werden de vergaderingen bijgewoond door 
Louis Verstraaten.  
Er werden besluiten genomen over groot onderhoud aan de stelling, schil-
derwerk, aankoop nieuwe zeilen en aanschaf van een pinapparaat. Voor 
de periode 2019 tot en met 2024 zijn in het kader van de Subsidieregeling 
Instandhouding Monumenten (SIM) nieuwe subsidieaanvragen ingediend 
bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Zuid-Holland. 
De jaarvergadering, waarin door bestuur, molenaars en vrijwilligers de 
actuele ontwikkelingen worden besproken, vond plaats op 4 april 2018.  
 
Activiteiten 
In 2018 heeft Korenmolen De Haas meegewerkt aan de Koningsmarkt, 
Nationale Molendag en Open Monumentendag. 
 
Website en Nieuwsbrieven 
De prijslijst op de website https://korenmolendehaas.nl voorziet in een 
behoefte. Grotere bestellingen worden steeds vaker vooraf via e-mail ge-
daan. 
Ter gelegenheid van Nationale Molendag en Open Monumentendag zijn in 
2018 Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze zijn aan ruim 90 geïnteresseerde 
donateurs en relaties gemaild.  
 
Donateurs en Culturele ANBI 
Op 1 januari 2018 bedroeg het aantal donateurs 198. Het aantal nam toe 
door inschrijvingen, maar liep terug door overlijden en verhuizen. Per 31 
december waren het er 192.  
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, voor 125 % fiscaal aftrekbaar zijn. 
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In 2018 vond het nodige groot onderhoud plaats, waaronder het herstellen van de 
stelling en schilderwerk, voor een bedrag van bijna € 29.000. Daarnaast zijn nieuwe 
zeilen aangeschaft voor een bedrag van € 3.832. De netto opbrengst van de 
molenwinkel bedroeg afgerond € 11.800. Het nadelig exploitatieresultaatresultaat ad 
€ 4.135,10 is in mindering gebracht op het eigen vermogen. 
 

Balans per 31 december  
Debet 

 2018 2017 
Activa 
Liquide middelen 
Nog te ontvangen subsidie gemeente 

11.168,76 
53.042,40 

2.083,-- 

9.315,90 
76.923,94 

2.083,-- 
Nog te ontvangen 
Terug te ontvangen BTW 
 

1.171,39 
7.475,52 

 

3.411,18 
2.503,57 

 
 74.941,07 94.237,59 
Credit 

 2018 2017 
Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve groot onderhoud 
Bestemmingsreserve molenbiotoop 
Crediteuren 

73.598,13 
599,99 
600,-- 
142,95 

77.733,23 
11.424,17 

1.000,-- 
4.080,19 

 74.941,07 94.237,59 
 
Toelichting op de balans 
 
Activa 
Deze post heeft betrekking op de investeringen minus de afschrijvingen en de 
winkelvoorraad. De investeringen worden in 10 jaar afgeschreven. Het bedrag van de 
afschrijvingen 2018 is € 1.576,14.  
Nog te ontvangen subsidies 
Dit betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente met betrekking tot 2018.  
Nog te ontvangen 
Deze post betreft hoofdzakelijk de in januari 2019 ontvangen rente over 2018 en de 
omzet van de molenwinkel van december 2018. 
Terug te ontvangen BTW 
Dit bedrag is het saldo van de over 2018 te betalen en terug te ontvangen BTW. 
 
Eigen vermogen 

Eigen vermogen per 1-1-2018 77.733,23 
af: Nadelig saldo resultaatrekening 2018 
             

4.135,10 
  

Eigen vermogen per 31-12-2018 73.598,13 
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Reserve groot onderhoud 
 

Saldo reserve groot onderhoud 1-1-2018 11.424,17 
Bij: Dotaties 2018 
Af: Kosten groot onderhoud 2018  

18.000,-- + 
28.824,18  -  

Saldo reserve groot onderhoud per 31-12-2018 599,99 
 

Resultatenrekening  

  Lasten 2018 2017  Baten 2018 2017 
Dotatie reserve 
groot onderhoud 
 
Klein onderhoud 
 
Inkoop winkel 
 
Algemene kosten 
 
Bestuurskosten 
 
Afschrijvingskosten 
 
Kosten schoonmaak 
 
Voordelig saldo  

18.000,--

228,98

12.347,53

1.807,76

7.833,29

1.576,14

1.239,25

-,--

10.000,-- 
 
 

369,-- 
 

12.277,48 
 

1.120,02 
 

6.563,12 
 

1.576,14 
 

978,-- 
 

8.018,18 
 

Subsidievoorschot 
Rijk en Provincie 
 
Subsidie Gemeen-
te 
 
Donateurs 
 
Rente  
 
Opbrengst winkel 
 
Nadelig saldo 
 
 

8.712,50 
 
 

2.083,-- 
 
 

3.952,50 
 

5,39 
 

24.144,46 
 

4.135,10 
 
 

8.712,50 
 
 

2.083,-- 
 
 

3.813,50 
 

11,57 
 

26.281,37 
 

-,-- 
 
 

 43.032,95 40.901,94  43.032,95 40.901,94 

 
Toelichting op de resultatenrekening 
Dotatie reserve groot onderhoud 
In 2018 is besloten de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot onderhoud te verhogen van 
€ 10.000 tot € 14.000. Daarnaast is een extra bedrag van € 4.000 aan deze reserve 
toegevoegd. De werkelijke kosten komen ten laste van de reserve.  
Bestuurskosten 
De kosten betreffen onder meer advertenties, afscheid vrijwilligers, drukwerk jaarverslag, 
porti, inspectie monumentenwacht, etentje vrijwilligers, lidmaatschappen, congressen en 
organiseren molendag. In 2018 is een adviesbureau ingeschakeld voor het aanvragen van 
subsidie voor de nieuwe subsidieperiode voor ca. € 2.000. 
Subsidies 
Voor de subsidieperiode 2013 t/m 2018 wordt de subsidie van het rijk en de provincie in 
jaarlijkse termijnen als voorschot uitgekeerd. Aan het eind van de subsidieperiode vindt de 
definitieve afrekening plaats. De subsidie van de gemeente wordt na afloop van het 
desbetreffende jaar ontvangen.  
Verkopen molenwinkel 
Ten opzichte van 2017 is de omzet van de molenwinkel in 2018 € 2.137 lager. Omdat de 
inkopen € 70 hoger zijn is het resultaat van de winkel € 2.207 lager dan in 2017. 
Onderzoek kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft het bestuur van de Stichting geadviseerd de penningmeester 
te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2018 en de verantwoording die 
daarover is afgelegd.  



7_____________________________Molenwinkel 
 
Algemeen 
In het verslag van 2017 lazen we dat het een bewogen jaar was voor de 
winkel. 
Dat predicaat kan aan 2018 beslist ook gegeven worden. 
 
Joanne Williams die de winkel runde nadat Ria van der Lede en Corrie van 
Oosterom ermee stopten moest ook om persoonlijke reden voorlopig 
stoppen in januari. Het runnen van de winkel kwam nu dus neer op het 
kernteam en dat is dit jaar wonderwel gelukt. 
René  de Bree nam de inkoop van food producten over en Petra Verhoef 
ging de kassa-indeling reorganiseren samen met René. Met de nieuwe 
kassa indeling werden ook de kassacodes ingevoerd. 
 
Toen dat stond kwam de indeling van de kasten aan de beurt inclusief de 
introductie van kleurcodes. Vervolgens werden de boeken gereorganiseerd 
en de recepten en stickers en etiketten bij elkaar in het boek gedaan. Dit 
alles kwam het werk in de winkel ten goede, want we konden nu niet meer 
terugvallen op een vaste vraagbaak die er altijd was zoals vroeger.  
Het heeft heel goed uitgepakt want iedereen werkt in wisselende diensten 
met plezier in de winkel. 
 
Na lang onderzoek hebben nu ook een PIN-apparaat aangeschaft en kan 
ook met PIN worden afgerekend. Daarvan is tegen de verwachting meteen 
vanaf het begin flink gebruik gemaakt. Momenteel gaan veruit de meeste 
betalingen via PIN. 
 
Tot slot hebben we op het einde van het jaar nog een grote operatie gehad 
om de prijzen van de artikelen allemaal aan te passen naar aanleiding van 
de verhoging van de BTW van 6% naar 9% 

Bezetting 
Er zijn in de loop van het jaar twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen maar 
daartegenover hebben ook twee vrijwilligers zich afgemeld. 
 
Onder andere is Aad van de Poel gestopt als menger. Otto de Ruiter heeft 
zijn taak overgenomen en hij is nu samen met René menger van het team. 
We danken Aad voor zijn inzet voor de molenwinkel. 

 
In de winkel werken nu 21 vrijwilligers hiervan zijn 3 bestuursleden en 6 
kernteam-leden. 
Het rooster kan hiermee goed worden gevuld en er wordt onderling goed 
samengewerkt bij vullen van het rooster. 
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Evenementen 
 
De traditionele evenementen werden in 2018 ook gevierd, zoals de 
Koningsdag, de Nationale Molendag en de Monumentendag. Ook de 
Sinterklaas en Kersttijd zou men als een evenement voor de winkel kunnen 
aanmerken. 
 
Op Koningsdag was de winkel present op de markt die door de ECB werd 
georganiseerd. 
Door een gunstiger plaats op de markt hadden we een aanzienlijk betere 
verkoop. 
 
Op de Nationale Molendag verkochten we pannenkoeken in een tent op het 
molenplein. Op het 
Molenplein werd ook 
het molenspel 
gespeeld.  
 
In de molen werden 
kinderen gewogen op 
de evenaar. Zij 
kregen een officieel 
certificaat met hun 
gewicht.  
Onze buren de 
Historische Kring 
hadden een gezellig 
terras en verzorgden 
de catering. Ook de snoepwinkel van Sinkel was open. 
 
Hoogtepunt van de dag was het optreden van de fanfare Kunst & Vriend-
schap uit Zoetermeer.  Het concert was weer een groot succes.   

 
De Open Monumentendag werd op het molenplein georganiseerd door de 
Historische Kring. Wij waren natuurlijk open voor bezoek en de winkel 
draaide dan ook op volle toeren. 

 


