
 

 

Beleidsplan  2016-2020 

Stichting koren- pel- en houtzaagmolen  

‘De Zwaluw’ te Burdaard 
  

 

1. Inleiding 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting koren- pel- en houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ te 

Burdaard. De stichting is opgericht op 13 juni 1984 bij akte houdende statuten door een 

aantal vrijwilligers. Het doel van de stichting en het nastreven van dit doel vind u verderop in 

dit beleidsplan. 

Een beleidsplan is –mede- noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut 

Beogende Instelling. (ANBI)  

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. 

Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften als een 

aftrekpost kunnen opvoeren bij de belastingaangifte en de stichting wordt gevrijwaard van 

het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in: 

 

a. Visie en doelstellingen 

b. Werkzaamheden/nastreven van de doelstellingen 

c. Financiën ‘Vermogen en inkomsten’ 

d. Bestuur 

e. Communicatie 

f. Liquidatie 

 

a. Visie en doelstellingen 

De visie is er op gericht dat de doelstellingen zoals beschreven in de oprichtingsakte van 13 

juni 1984 worden gerealiseerd en nagestreefd. 

De stichting heeft ten doel: 

‘Het op doeltreffende wijze bewaren van de zich te Burdaard bevindende koren- pel- en 

houtzaagmolen ‘De Zwaluw’, zulks uit oogpunt van landschaps- en stedeschoon. 

Het bedrijfsvaardig- en in de oorspronkelijke toestand bewaren van het door middel van de 

molen uitgeoefende koren- pel- en houtzagerijbedrijf, dit in het belang van de industriële 

oudheidkunde. 

Het bewaren en verspreiden van kennis van het korenmalen, pellen en houtzagen door 

middel van windkracht’. 
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b. Werkzaamheden/nastreven van de doelstellingen 

Het beheren, exploiteren en onderhouden van de molen met ondergrond en erf en de zich 

daarop bevindende opstallen. 

Het uitoefenen van een koren- pel- en houtzagerij door middel van windkracht. 

Het openstellen van de molen ter bezichtiging voor belangstellenden. 

Het scheppen van gelegenheid tot het geven van cursussen voor opleiding tot molenaar. 

Alle verdere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen of kunnen 

bevorderen. 

 

c. Financiën ‘Vermogen en inkomsten’ 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

Het vermogen van de stichting bestaande uit het bij haar oprichting aanwezige en hetgeen 

daaraan verder bij erfstelling, legaat, schenking of anderszins mocht worden toegevoegd.  

De inkomsten van de stichting bestaan uit: 

-donaties 

-de rente van het vermogen 

-subsidies en bijdragen 

-opbrengsten uit activiteiten 

-alle andere door wettige middelen verkregen baten 

Van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder haar financiën betreft 

wordt naar de eis een boekhouding aangehouden op zodanige wijze, dat daaruit te allen 

tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

 

d. Bestuur en het beloningsbeleid 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden, bestaande uit een voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en twee algemene leden. 

Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de stichting en het beheren van het 

vermogen. 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

 

e. Communicatie 

Ieder jaar zal de stichting verslag doen van de activiteiten en een financieel jaarverslag              

De verslagen zullen worden gepubliceerd op de website van  

de stichting, www.dezwaluw-burdaard.nl  

 

f. Liquidatie 

Ingeval van ontbinding van de stichting wordt aan een eventueel batig saldo een 

bestemming gegeven zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting. 
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