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1. Voorwoord
Voor u ligt het 4e jaarverslag van de Vereniging van Goudse Molenaars. Het is een verslag van de vele activiteiten
die we het afgelopen jaar hebben ondernomen.
2013 was een jaar van hoogtepunten en records. Sinds de opening hadden we nog nooit zoveel bezoekers,
draaidagen en omwentelingen als in dit jaar. Maar ook onze bekendheid in de gemeente Gouda gaat omhoog. We
hebben geen klagen gehad over de aandacht in de pers. Deze publiceerde regelmatig artikelen naar aanleiding van
een persbericht dat Niels Aalbers, onze persman, actief verspreidt.
Maar we hadden natuurlijk ook 1 dieptepunt en dat was met het overlijden van Prins Willem Friso, de
beschermheer van de molens. Alle 4 de goudse molens zijn vanaf bekendmaking tot de begrafenis in de rouw
gegaan.
Onze samenwerking met de Gouwe Stek gaat ook steeds beter. Hans organiseert activiteiten waarbij wij aan
kunnen sluiten en andersom. Tezamen proberen we op deze manier het stukje Gouda waar wij actief zijn zo beter
neer te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de Groene Hart dagen en Sketch cawl.
Naast het beheren van de Mallemolen zet de vereniging zich breder in. Het afgelopen jaar lag het
ontwerpbestemmingsplan “Schielands Hoge Zeedijk” ter inzage. Omdat het in een deel van het plangebied hogere
bouwhoogten worden toegestaan hebben wij een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van onze zienswijze heeft
de raad van gemeente besloten om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen waardoor betere waarborgen
zijn opgenomen voor de molenbiotoop van korenmolen De Roode Leeuw.
Maar er zijn ook minder gunstige kanten aan het beheer van de Mallemolen. De molen begint nu de eerste
tekenen van benodigd onderhoud te vertonen en het komende jaar zullen we hier een speerpunt van moeten
maken. Gezamenlijk met de Gemeente Gouda moeten we een plan opstellen om de Mallemolen in topvorm te
houden.
Financieel gezien zijn we een gezonde vereniging, maar we hebben ook voor de komende jaren nog plannen die
we ten uitvoer willen brengen. Hieronder verstaan we onder andere de expositieruimte die we naar een
volwaardig niveau willen brengen. Hiervoor maken we detail plannen in de komende maanden.
In 2013 hebben wij van de belastingdienst de ANBI status gekregen, hierdoor kunnen mensen schenkingen aan
onze vereniging van de belasting aftrekken. Een mooie aanvulling naast de erkenning van het ambacht van
molenaar als immaterieel erfgoed.
Ook het ledenbestand gaat nog steeds goed. In 2013 zijn 2 nieuwe leerlingen hun opleiding tot vrijwillig molenaar
bij de Mallemolen gestart. Karel heeft op 30 oktober het provinciale toelatingsexamen gehaald en zal begin 2014
opgaan voor het landelijk examen. Daarna zal ook hij als molenaar bij de Mallemolen betrokken blijven.
Kortom 2013 was een succesvol jaar wat we in 2014 zeker voort willen zetten.
Rian Noorlander
Voorzitter van de vereniging van Goudse Molenaars
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2. Korte geschiedenis van de Mallemolen
De Mallemolen in Gouda is één van de grootste poldermolens van Nederland. Hij werd gebouwd in 1804, maar
reeds aan het einde van de 15e eeuw was er sprake van een poldermolen op de huidige locatie. Vanaf 1863
(andere bronnen vermelden 1873) wordt gesproken over de Oostpolder, de polder die de molen oorspronkelijk
bemaalde en waarvan hij in de jaren dertig van de 20e eeuw werd afgesneden door aanleg van het Gouwekanaal.
In 1904 werd naast de molen een mechanisch gemaal gebouwd die de taken van de molen overnam. De molen
werd hierdoor feitelijk overbodig en in 1908 werden kap, wieken en het binnenwerk verwijderd. Door de aanleg
van het Gouwekanaal begin jaren dertig raakte de molen – of wellicht beter: het gemaal – afgesneden van zijn
oorspronkelijk polder. Na vele jaren van verwaarlozing ontstonden in 1986 de eerste plannen voor de
'rehabilitatie' van De Mallemolen. Het duurde nog tot 2009 voor een ingrijpende restauratie van de molen van
start ging. Een jaar later was deze restauratie voltooid en op 18 september 2010 werd hij officieel in bedrijf
gesteld. Thans fungeert de molen als (nood)bemaling van een bemalingsgebied dat min of meer wordt gevormd
door de wijk Korte Akkeren.

3. Vereniging van Goudse Molenaars
Om een kostbaar monument als De Mallemolen duurzaam te kunnen beheren, staken een aantal molenaars in
2009 de koppen bij elkaar op initiatief van de gemeente Gouda. Dit resulteerde in 2010 in de officiële oprichting
van de 'Vereniging van Goudse Molenaars'. Hoewel zeker niet uit te sluiten valt dat de vereniging in de toekomst
ook betrokken zal worden bij het beheer van andere molens in Gouda, richt men zich voorlopig louter op het
beheer van De Mallemolen. De vereniging heeft momenteel tien molenaars die er bij toerbeurt voor zorgen dat
de molen iedere zaterdag van 10 tot 16 uur geopend is voor bezoekers. Mits de weersomstandigheden het
toelaten, draait de molen dan ook en wordt er zo mogelijk daadwerkelijk water uitgeslagen. Verder richt de
vereniging zich op het opleiden van nieuwe molenaars voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars en worden er
rondleidingen verzorgd voor schoolklassen en andere belangstellenden.
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Het bestuur bestaat momenteel uit:
Naam
Ing J.M. (Rian) Noorlander
Voorzitter
W.A. (Willem) Roose
Secretaris
Mr ing D.L. (Dick) van Popering
Penningmeester
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Adres
Weerestein 44
2804 GJ Gouda
Vest 65
2801 VE Gouda
Burgemeester Martenssingel 4
2806 CV Gouda

Contactgegevens
0182 581123
Rian.noorlander@xs4all.nl
06 49 88 12 70
waroose@gmail.com
06 49 34 10 04
popering@hotmail.com

4. Leden
De vereniging heeft verschillende leden. Deze bestaan uit:


Gewone leden (Molenaars)



Aspirant leden (Molenaars in opleiding)



Ondersteunende leden (Vrijwilligers, niet zijnde molenaars)

In 2013 hadden we de volgende leden:
Naam
Rian Noorlander
Willem Roose

Functie
Molenaar / Voorzitter
Molenaar / Secretaris

Dick van Popering

Molenaar /
Penningmeester
Molenaar / Instructeur

Jan Noorlander
Niels Aalberts
Niels Noorlander
Ineke Padmos
Paul Rijkers

Molenaar / PR
Molenaar / Technisch
onderhoud
Molenaar
Molenaar

Peter v/d Heide
Kees Kammeraat

Molenaar (oproep basis)
Molenaar (oproep basis)

Wouter Bijlsma
Elisa de Kock
Karel Ouendag
Jaap van der Ree
Jos Geerse

Leerling
Leerling
Leerling
Leerling
Leerling

Lid vanaf
Andere molens waarop lid actief is in 2013
1‐sep‐09
2‐okt‐09 De Roode Leeuw te Gouda en Den Arend te
Bergambacht
9‐okt‐09 Den Arend te Bergambacht
1‐sep‐09 Molen van Polder Beneden Haastrecht te
Gouda
29‐dec‐10 De Arkduif te Bodegraven
18‐okt‐09 Molen van Polder Beneden Haastrecht te
Gouda
2‐okt‐09 Windlust te Nieuwerkerk a/d Ijssel
15‐okt‐09 De Leeuw te Aalsmeer en De Otter te
Amsterdam
21‐nov‐09 De Arkduif te Bodegraven
1‐jun‐11 De Schelvenaer te Krimpen a/d IJssel en
Molen no. 6 van de Hooge Boezem achter
Haastrecht
5‐okt‐09
3‐sep‐11
26‐mei‐12
2‐feb‐13
29‐okt‐13

Dit betekent dat ons ledenbestand per 31 december 2013 bestaat uit 10 molenaars en 5 leerlingen.
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5. Data op een rijtje
In 2013 zijn weer veel zaken ondernomen. Hierbij de belangrijkste data op een tijdje:
Datum
19 januari 2013
21 januari 2013
1 februari 2013
2 februari 2013
9 maart 2013
11 maart 2013

Activiteit
Sketch cawl in/bij bistro/Mallemolen
Twitter account live onder de naam "goudsemolenaars"
In het blad Molenwereld wordt de ingebruikstelling van de Roode
Leeuw gemeld (22 juni 2012)
1e dag nieuwe leerling: Jaap vd Ree en 1e dag mogelijke nieuwe
leerling Jan Haan
Willem, Ineke en Dick ontvangen hun diploma in Amsterdam
Persbericht "Verschillende instellingen/ organisaties slaan handen
ineen voor organisatie
Groene hartdagen in wijk Korte Akkeren Gouda"
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12 maart 2013 Artikel in het AD "Ambachtelijke zaterdagen in Gouda"
13 maart 2013 Artikel in de Goudse Post "Maand van het Groene Hart"
16 maart 2013 Ambachtelijke zaterdag bij de Mallemolen (Groene Hart dagen) met
een demonstratie netten boeten door Jan Noorlander
21 maart 2013 Artikel in het AD "De Mallemolen leeft"
24 maart 2013 Groepsrondleiding via de Gouwe Stek (Hans de Gier)
30 maart 2013 Ambachtelijke zaterdag bij de Mallemolen (Groene Hart dagen)
2 april 2013 Artikel in het AD "Vlechten van een mooie maand is niet eenvoudig"
6 april 2013 Ambachtelijke zaterdag bij de Mallemolen (Groene Hart dagen)
10 april 2013 Onze website www.goudsemolens.nl wordt opgenomen in het archief
van de Koninklijke Bibliotheek
27 april 2013 Ambachtelijke zaterdag bij de Mallemolen (Groene Hart dagen)
6 mei 2013 Persbericht "NATIONALE MOLENDAG, zaterdag 11 mei 2013"
10 mei 2013 Artikel in de Krant van Gouda "Bezoek de molenaar op Nationale
Molendag"
22 mei 2013 Rondleiding voor een school
29 mei 2013 Rondleiding voor een school
1 juni 2013 Wandelgroep van de historische vereniging "die Goude" kwam langs
20 juni 2013 Persbericht "Korenmolen de Roode Leeuw doet mee met
museumhavendag 29 juni 2013"
23 juni 2013 Rondleiding via de Gouwe Stek (Hans de Gier)
27 juni 2013 Stilstaande molen, rondleiding gegeven door Hans de Gier
30 juni 2013 Feest van de familie Tijsseling, molen open voor rondleidingen
10 juli 2013 Artikel in de Goudse Post "Op stap met Gouda Waterstad"
31 juli 2013 ANBI status toegekend aan de vereniging
12 augustus 2013 Overlijden Prins Friso, beschermheer van Vereniging De Hollandsche
Molen. Alle goudse molens stonden t/m de dag van uitvaart in de
rouwstand.
14 augustus 2013 Artikel in het AD "Wieken in de rouwstand, molentraditie kent regels
per sterfgeval"
15 augustus 2013 Artikel in de Krant van Gouda "Goudse molens in de rouw"
27 augustus 2013 Rondleiding door Hans de Gier. Molenbezoek met wandelaars
1 september 2013 Artikel in Molenwereld "Laatste eer met molens voor Prins Friso"
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Datum
14 september 2013
1 oktober 2013
20 oktober 2013
26 oktober 2013
28 oktober 2013
30 oktober 2013

Activiteit
Open monumentendag
Artikel in Molenwereld "Haastrecht 12‐12‐12, wisseling van de wacht"
Rondleiding door Hans de Gier.
Lopiker‐ & Krimpenerwaardse molendag
Opname Goudse molenfilm met Guido Goeting
Karel slaagt voor zijn proefexamen en kan zich nu opgeven voor het
landelijke examen
1 november 2013 Opnamen Goudse Molenfilm deel 2
Artikel in Molenwereld "Haastrecht 12‐12‐12, wisseling van de wacht
deel 2"

7 november 2013 Gemeente heeft metingen verricht i.v.m. windrecht
25 november 2013 Dryclean systeem geplaatst in de meterkast, deze moet de muur droog
maken
Veel artikelen en persberichten zijn te vinden op onze site “www.goudsemolens.nl”

6. Onderhoud
De Mallemolen staat er nu een paar jaar en het komende jaar staat dan ook in het teken van de molen gezond
houden. Als we dit goed aanpakken kan de molen nog jaren mee. Hierover moeten goede afspraken en plannen
met de gemeente gemaakt worden, want de vereniging beheert de Mallemolen, maar de gemeente Gouda is
verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de molen. Hieronder vallen onder andere de kosten van de
molenmaker en de schilder.
Nog steeds is onze molen het ideale oefenobject voor het vervangen van kruirollen. De oorzaak hiervan hebben
we nog niet gevonden.
De gemeente heeft dit jaar een Dryclean systeem geplaatst, waarmee we hopen dat de muren van de Mallemolen
droger worden. Als dit succesvol is kan dit systeem ook in de andere molens geplaatst worden. Ook is de
molenmaker verschillende malen langs geweest om o.a. wiggen aan te slaan en wielen te controleren.
Het onderhoud dat is uitgevoerd door de vereniging staat hieronder vermeld:
Datum
5 januari 2013
19 januari 2013
9 februari 2013
2 maart 2013
13 april 2013
18 mei 2013
8 juni 2013
22 juni 2013
31 augustus 2013
5 oktober 2013
7 november 2013
9 november 2013

Onderhoud
Busdeur verwijderd + tap van koningsspil gesmeerd
Kruirol vervangen en wilgen geknot (1 op Zuid en een aantal op West)
Kruirol vervangen
Muskusratten gemeld bij Rijnland en Cyclus
Kneppel verstoken
Kammen gewassen
Onder schijfloop gewassen
Munnik gesmeerd
Kruirol vervangen en roewigjes vastgezet
De overring en de rollenwagens gesmeerd (50%)
Molenmakers hebben bovenwielwiggen aangehaald
Tap koningsspil gesmeerd
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Datum
16 november 2013
14 december 2013
21 december 2013

Onderhoud
Overring gesmeerd (laatste stuk)
Wilgen geknot
Kneppeltouw provisorisch gerepareerd en wiggetjes rond kroonijzer geslagen

Wolspinnen tijdens de Groene Hart dagen (gefotografeerd door Karel)
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7. Statistieken
In 2013 was de Mallemolen in totaal 81 dagen (369 uur) geopend. Tijdens deze dagen hebben we ongeveer 1270
bezoekers ontvangen en hebben we 104.349 omwentelingen gemaakt.
Dit kunnen we uitsplitsen naar de verschillende leden (op een aantal dagen waren meerdere mensen aanwezig):
Naam
Jan Noorlander
Willem Roose
Dick van Popering
Ineke Padmos
Rian Noorlander
Niels Aalberts
Paul Rijkers
Karel Ouendag
Jaap van der Ree
Jos Geerse
Jan Haan
Fa. van Gelder

Aantal draaidagen Aantal omwentelingen
25
22.780
16
32.341
10
16.105
10
13.725
10
8.659
9
15.683
9
8.536
39
62.621
6
8.363
1
1.906
1
1.677
1
341

81 dagen open kan niet alleen maar op zaterdag. In de tabel hieronder staan de dagen dat de Mallemolen geopend
was.
Dagen van de week
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aantal keer gedraaid
52
12
4
4
4
4
1

Als we de gegevens van voorgaande jaren hiernaast zetten dan krijg je de volgende grafiek (de rode en groene lijn
kunnen afgelezen worden op de linker as, de blauwe op de rechter as):
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8. De Molenbiotoop
De omgeving waarmee een molen in relatie staat wordt de molenbiotoop genoemd. Molens hebben ruimte nodig
om goed te kunnen functioneren. Binnen een straal van 400 meter worden daarom eisen gesteld aan de hoogte
van bebouwing en beplanting.
De Mallemolen heeft een matige molenbiotoop (zie molenbiotooprapport Mallemolen; te downloaden op
http://zuid-holland.molenbiotoop.nl). Deze matige molenbiotoop wordt (grotendeels) veroorzaakt door
aanwezige bebouwing en deels door aanwezige beplanting. Een deel van de aanwezige beplanting dient periodiek
te worden geknot/gesnoeid. In 2013 hebben snoeiwerkzaamheden plaatsgehad op het eiland ten zuiden van de
Mallemolen.
Ook zijn in het najaar enkele wilgen in de omgeving van de Mallemolen geknot
Verder wordt overleg gevoerd met de bewoners van het woonwagenkamp en gemeente over de groenstrook
langs de boezem ten noorden van de Mallemolen. Insteek van de Vereniging van Goudse Molenaars is dat hier in
2014 snoeiwerkzaamheden plaatsvinden. Uiteraard dient dit te gebeuren in goede harmonie met alle
betrokkenen.
Dit najaar lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Schielands Hoge Zeedijk’ ter inzage. Dit bestemmingsplan ligt deels
in de molenbiotoop van korenmolen De Roode Leeuw. Namens de Vereniging van Goudse Molenaars is een
zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingsplan. Deze zienswijze heeft ertoe geleid dat de raad van de
gemeente Gouda het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Hierdoor kan de molenbiotoop van De Roode
Leeuw beter worden beschermd.
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Verder zijn op biotoopgebied geen bijzonderheden te melden.
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9. Financieel verslag
Hierna volgt het resultaat en de balans over het jaar 2013 waarna nog een korte toelichting op deze cijfers is
gegeven.

Resultaat
2013 begroting 2013 begroting 2014
INKOMSTEN
contributie leden VvGM
giften donateurs
giften bezoekers (fooienpot)
giften groepsrondleidingen

€
€
€
€

160,00
40,00
372,80
140,00

Totaal inkomsten

€

€

UITGAVEN
koffie/thee etc.
donateursborrel/nieuwjaarsborrel
huishoudelijke artikelen
kantoorartikelen
moleninventaris
(tuin)gereedschap
Expositie materiaal
benzine tbv grasmaaier
Klein onderhoud molen
promotionele kosten (overig)
molenleskist
kosten Raborekening
kosten website
kosten kamer van koophandel
overige kosten / onvoorzien
Totaal uitgaven

€
€
€
€

150,00
150,00
250,00
200,00

712,80 €

580,00 €

750,00

32,43 €
€
9,37 €
52,50
115,42 €
92,73 €

35,00
250,00
20,00
55,00
75,00
25,00
300,00
25,00
50,00

€

21,34 €
68,85
€
€
45,06 €
48,34 €
€
34,49 €

40,00 €
100,00 €
50,00 €
€
75,00 €
25,00 €
€
25,00 €
€
50,00
60,00 €
25,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €

€

520,53 €

580,00 €

1.050,00

€
€
€
€
€
€

€
€

voldane vorderingen
afgeboekte vordering
reeds voldane contributie 2014
openstaande vorderingen

€
€
€
€

Exploitatieresultaat

€

€
€
€
€

130,00
125,00
125,00
200,00

60,00
25,00
50,00
30,00
50,00

2013 begroting 2013 begroting 2014
20,00
‐
20,00
10,00
202,27

€

‐300,00
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Balans
2013
Activa
Liquide middelen
Bankrekening per 31/12/2013 € 1.067,77
Fooienpot
€ 23,18
Vorderingen
Contributie

€

10,00

2013
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Bescherming molenbiotoop
Expositiemateriaal
Aanpassen statuten
Reserveringen
Aanvulling molenleskist Brede School

+
€ 1.100,95

€ 347,29

300,00
300,00
100,00

53,66

+
€ 1.100,95

Toelichting
Toelichting op de resultaatrekening
Allereerst geven we een toelichting op enkele posten uit de resultaatrekening. De kantoorkosten betreft kosten
voor de verzending van het jaarverslag 2012. De post ‘moleninventaris’ betreft de aanschaf van een stofzuiger en
een zaklamp. Verder is de gereedschapskist aangevuld. De belangrijkste kosten die zijn geboekt onder de post
‘(klein)onderhoud betreffen uitgaven voor een oogsluiting t.b.v. een toegangshek naar de Mallemolen,
karabijnhaken voor de vlaggenmast en de aanschaf van enkele zakken brekerzand.
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De financiële positie per 31 december 2013 is ten opzichte van 2012 verbeterd. Het saldo van resultaatrekening
laat een positief saldo zien van ruim € 200. Voor 2014 is een negatief exploitatieresultaat begroot van € 300. We
verwachten eenmalig meer uitgaven dan inkomsten. Reden hiervoor is dat we voornemens zijn om de
expositieruimte in de Mallemolen verder in te richten met (uitvergrote) afdrukken van historische foto’s en
kaarten.
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Onderzoek kascontrolecommissie
Op 18 januari 2014 heeft de kascontrolecommissie (Paul Rijkers en Wouter Bijlsma) de administratie en de
jaarrekening beoordeeld. Op grond van dit onderzoek heeft de kascontrolecommissie het bestuur van de
Vereniging van Goudse molenaars geadviseerd de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële
beheer in 2013 en de verantwoording die daarover is afgelegd.
Toelichting op de balans
De post vorderingen betreft nog verschuldigde contributie van een lid van de vereniging.
De post reservering betreft een gereserveerd bedrag om de molenleskist van de Brede School aan te vullen. Ca.
twee jaar geleden heeft de Vereniging van Goudse Molenaars van het wijkteam Korte Akkeren een bedrag ad €
250 ontvangen t.b.v. de aanschaf van een molenleskist voor de Brede School. In overleg met het wijkteam Korte
Akkeren is besloten om het nog niet uitgegeven bedrag te gebruiken om de molenleskist in de toekomst aan te
vullen.

10. Vooruitblik op 2014
De plannen voor 2014 zijn voornamelijk een voortzetting van de activiteiten die we al gestart zijn. Maar we
hebben ook een aantal activiteiten al op de agenda staan. Hierbij een overzicht wat we in ieder geval in 2014
willen oppakken:


Een lezing over de Goudse Molens staat gepland op 19 februari. Misschien dat er nog meer lezingen bij
komen.



Educatie geven over molens, o.a. door middel van de molenleskist.



Deelname aan Nationale Molendag (10 mei 2014).



Indien er weer “groene hart-dagen” georganiseerd worden, zullen we daar vast weer aan mee gaan
werken, maar informatie hierover ontbreekt nog.



Contact met Hoogheemraadschap van Rijnland, o.a. over polderpeil.



Organiseren van een donateursborrel/nieuwjaarsborrel op 18 januari.



Meewerken aan Open Monumentendag (13 september).



Monitoren van de molenbiotoop van De Mallemolen en andere Goudse molens. Hierbij krijgt vooral de
molen van Polder Beneden Haastrecht extra aandacht dit jaar.



Werven van nieuwe donateurs, deels om onze plannen te kunnen verwezenlijken, maar ook om de
betrokkenheid bij de Goudse Molens te vergroten.



Ons voornemen is om bij alle 4 de Goudse molens een GeoCache te hebben. Op dit moment ligt er in
ieder geval al een GeoCache bij de Molen van Polder Beneden Haastrecht. De Cache bij de Mallemolen
is helaas verloren gegaan toen het pad naar de molen is opgeknapt. Via een GeoCache kun je een andere
doelgroep aanspreken die op deze manier kennis maakt met onze mooie molens. Voor meer informatie
over GeoCache verwijzen wij naar www.geocaching.nl.



Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2014 door de gemeente Gouda een nieuw groenstructuurplan worden
opgesteld. De Vereniging van Goudse Molenaars wil zich inspannen om de molenbiotopen van de
Goudse molens te verankeren in het nieuwe groenstructuurplan. Het doel hiervan is dat bij het
groenbeheer rekening wordt gehouden met de molenbiotopen van de Goudse molens, o.a. door
periodiek snoeien van beplanting rondom de molens zodat de beplanting geen onnodige
windbelemmering veroorzaakt.



Opknappen expositie ruimte (2e zolder Mallemolen). Hiervoor is ook een bedrag opgenomen in de
begroting. De expositie zal onder andere uit historische foto’s van de Mallemolen bestaan.
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11. Ondersteunen van de vereniging / donateurs
Hoewel het onderhoud van de Mallemolen door de gemeente Gouda wordt gefinancierd, is het voor de
Vereniging van Goudse Molenaars van groot belang om extra financiële middelen te verkrijgen. Deze inkomsten
dienen onder meer ter dekking van de beheerskosten van de Mallemolen alsmede voor pr-kosten van de Goudse
molens in het algemeen en de Mallemolen in het bijzonder.
In 2013 is de Vereniging van Goudse Molenaars door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Door de ANBI-status zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Verder hebben de volgende bedrijven de Vereniging van Goudse Molenaars gesponsord:
 Notariskantoor De Waard & Wagener heeft kosteloos de akte verleden waarin de statuten van de
Vereniging van Goudse molenaars zijn opgenomen.
 Rabobank Rijn en Veenstromen stelt doorlopend de bankrekening van de Vereniging van Goudse
Molenaars ter beschikking.
 Bram Boer zet zich kosteloos in om de website van de vereniging te onderhouden.
 Marieke Spring in ’t Veld maakt voor ons foto’s van de molens in Gouda die we kosteloos mogen
gebruiken.
U kunt ons helpen om de Goudse molens als cultureel erfgoed levend te houden. U kunt dit doen door een
eenmalige of periodieke schenking/gift. Daarnaast is er de mogelijkheid om donateur of ondersteunend lid te
worden van de Vereniging van Goudse Molenaars.
Zoals bekend staat de hoogte van uw donatie vrij. Echter, bij een donatie van 15 euro of meer ontvangt u een
donateursvoucher voor een molenproduct naar keuze (zie keuzemogelijkheid op het voucher) bij de molenwinkel
van korenmolen ‘De Roode Leeuw’ (Vest 67 te Gouda). Kortom, donaties en nieuwe donateurs zijn bij ons zeer
welkom! Een idee om uw kinderen, vrienden of kennissen donateur te maken?
Uw steun, door het storten van een gift of een donatie op IBAN-rekening NL92 RABO 0153 5202 99 t.n.v. de
‘Vereniging van Goudse Molenaars te Gouda’, is van harte welkom!

Vereniging van Goudse Molenaars | 20-4-2014

Indien u vragen heeft over het ondersteunen/sponsoren van de Vereniging van Goudse Molenaars kunt u contact
opnemen met de penningmeester (zie hoofdstuk 3).
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Colofon
Adres secretariaat:
Bankrekening:
KvK Nummer:
Internet

Vest 65
2801 VE Gouda
1535.20.299 t.n.v Vereniging van Goudse Molenaars
50832182
www.goudsemolens.nl
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