
Beleidsplan Stichting Puurveense molen 2022 

De doelstelling van Stichting de Puurveense molen is: 

Het op de beste manier in stand houden van de Puurveense molen door het aanwenden van 
alle mogelijkheden en middelen die beschikbaar zijn, haalbaar zijn, passend zijn en minimale 
risico’s met zich meebrengen. 

Ter uitvoering hiervan kan de volgende opsomming gegeven worden: 

- Het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, waaronder preventief onderhoud; 
- Het regelmatig in werking stellen van de molen; 
- Het zorgen voor een situatie waarbij de Kootwijkerbroekse bevolking zich mede betrokken 

voelt bij de molen; 
- Het zorgen voor voldoende financiële middelen voor exploitatie en onderhoud van de molen. 

Met betrekking tot het onderhoud wordt het meerjarig onderhoudsprogramma nageleefd en het 
lopende plan (tot en met 2022) zal tijdig vernieuwd worden voor een volgende periode. 

De bliksembeveiligingsinstallatie en de brandblusvoorzieningen worden periodiek gekeurd. 

Er is een adequate opstalverzekering afgesloten. 

De presentatie van de molen, het verwerven en behouden van draagvlak en de zorg voor de 
fondswerving hangen nauw samen. De volgende activiteiten zijn aan de orde: 

- Regelmatige openstelling van de molen op vaste tijden en op afspraak, zowel voor 
basisschoolgroepen met een educatieve rondleiding als andere belangstellenden;  

- Het (mede-)organiseren van terreinactiviteiten, markten, fairs en dergelijke; 
- Fondswerving naast opbrengsten uit activiteiten ook door middel van donateurs, sponsors, 

rijkssubsidieregelingen, provinciale subsidies, Rabo fondsen en overige acties en fondsen 
waar onze stichting als passende subsidieontvanger in beeld is. 

Nu het vermogen op dit moment voldoende is om de exploitatie en de instandhouding op langere 
termijn te bekostigen is het de bedoeling om dit minstens zo te houden. Een positief saldo tussen 
opbrengsten (fondswerving) en kosten is het jaarlijkse streven. 

Het vermogen zal niet anders ingezet worden dan voor zaken die direct verband houden met de 
molen en daar ook nuttig voor zijn. Financiering van andere doelen of het uitlenen van gelden 
voldoet niet aan die regel en vindt derhalve niet plaats. Beschikbare gelden worden uitsluitend 
aangehouden op een bankrekening van een solide bank waarvan het hoofdkantoor in Nederland is 
gevestigd. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. 

Aldus opgesteld door het bestuur op 9 maart 2022. 


