Stichting Havelter Molen
Activiteiten in 2020
Het jaar 2020 werd gedomineerd door de coronabeperkingen. Omdat op de molen de “1,5
meter afstand” moeilijk te handhaven is, is de molen het merendeel van het jaar gesloten
geweest voor publiek. Hierdoor zijn alle activiteiten die we jaarlijks organiseren niet
doorgegaan.
Het is ons wel gelukt om, met inachtneming van de coronamaatregelen, de molen bijna elke
zaterdag te laten draaien. De bovenas van de molen heeft ruim 60.600 omwentelingen
gemaakt.
Voor Drumlin Distillery, die eind 2019 een distilleerderij in Havelte startte, hebben we
geregeld vele honderden kilo’s gemoute gerst gemalen voor het vervaardigen van whisky.
Totaal voor het hele jaar was dit ruim 3.800 kg.
In dit jaar zijn we ook zeer actief geworden op de sociale media met accounts op Twitter,
Facebook en Instagram.

Stand van zaken uitvoering beleidsplan
We hebben ondanks de coronabelemmeringen toch een aantal stappen kunnen zetten in de
verwezenlijking van een paar punten uit ons beleidsplan. Dit beleidsplan is te vinden op onze
website onder het kopje “Stichting”.
Een heel belangrijk aspect in het plan is om te zorgen voor voldoende gediplomeerde
molenaars, want alleen dan kunnen we de molen laten draaien.
We hebben begin van het jaar een ervaren gediplomeerd molenaar kunnen aantrekken, die
ook op zich genomen heeft om als instructeur molenaars op te leiden. Hiermee is de
Havelter Molen een instructiemolen geworden.
Omdat eind van het jaar een van onze molenaars in opleiding zijn examen heeft gehaald,
hebben we nu drie gediplomeerde molenaars.
Het aantal gediplomeerde molenaars is daardoor van één toegenomen naar drie!
Ook is het aantal actieve vrijwilligers van zes naar tien gestegen. Waarbij één vrijwilliger de
berichtgeving via de sociale media onder haar hoede genomen heeft.
De donateursinkomsten zijn met € 135,- gestegen.
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Stichting Havelter Molen
Financiële verantwoording over 2020
Inkomsten 2020
Donateurs

2.105

Verkoop en giften

1.796

Verhuur

1.890

Subsidie gemeente

2.499

Draaipremie

209

Nationaal Restauratiefonds

4.500

Kerstmarkt en opbrengst oliebollen
Totaal

0
€ 12.999

Uitgaven 2020
Nutsvoorzieningen en huisvesting

1.688

Inkoop

1.064

Verzekering en belasting

3.605

Onderhoud

535

Bankkosten

251

Diverse onkosten

649

Totaal

€ 7.792

Saldo
Dit saldo is toegevoegd aan de reserve voor onderhoudskosten

€ 5.207

Balans eind 2020
Bezittingen
Betaalrekening

9.815

Spaarrekening

23.999

Balanswaarde totaal

€ 33.814

Geen schulden of verplichtingen
Verdeling
Reserve voor lopende zaken

€

Reserve voor onderhoud

€ 33.000

814

De coronabeperkingen in 2020 met perioden van algehele sluiting van de molen voor publiek heeft
behoorlijke gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering. De grootste posten van gemiste inkomsten zijn
verkoop oliebollen aan het eind van het jaar op o.a. de kerstmarkt, de verhuur inkomsten en de
verkoop van producten. Omdat er bijna geen onderhoudskosten zijn gemaakt, is het saldo toch
positief.
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