
Stichting Koren- en oliemolen De Wachter  

Fiscaal nummer: 804736789  Culturele instelling: Ja 

Post- en bezoekadres: 
Havenstraat 36, 9471 AM Zuidlaren 

Doel: 
In de statuten van de stichting is het volgende opgenomen: 
De stichting stelt zich ten doel: 
Het door middel van allerlei activiteiten bijeenbrengen van fondsen, waarmee de molen "De 
Wachter" te Zuidlaren kan worden behouden voor de gemeenschap van Zuidlaren nu, en in de 
toekomst. 
Voorts het stimuleren van belangstelling voor deze molen in de regio Zuidlaren en in breder 
Nederlands verband voor molens in het algemeen;  
het openstellen en benutten van de molen "De Wachter" voor educatieve doeleinden; 
het coördineren van molenactiviteiten in de meest brede zin en tenslotte het voeren van het bestuur 
over de molen "de Wachter" in beleidscoördinerende en (indien mogelijk) ook feitelijke zin.  
al die activiteiten te bevorderen of uit te voeren, welke voor het bereiken van voorzegde 
doelstellingen dienstig zouden kunnen zijn, alles met inachtneming van de bepalingen der wet en 
deze statuten 
De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst. 

Beleid en middelen: 
Het bestuur heeft bij de vaststelling van de statuten besloten de doelstellingen trachten te 
verwezenlijken d.m.v. het oprichten van een molenmuseum 
In dit museum is opgenomen het gehele proces van koren tot brood.  
De oliemolen en de specerijenmolen zijn geschiedenis van De Wachter en teruggebracht in de molen. 
Ook de verwijderde stoommachines zijn teruggebracht. 
Het museum is later uitgebreid met oude ambachten uit de dorpsgemeenschap, zoals 
klompenmaker, smid, stelmaker, boer, elektricien, schoenmaker, molenbouwer, etc. 
Ook zijn nog diverse stoommachines toegevoegd. 
Anno nu wordt dit in stand gehouden en toegankelijk gemaakt met behulp van vele vrijwilligers (eind 
2018 ca 180 in totaal). 
Bestuur: 
De bestuurssamenstelling is per 31-12-2018 als volgt: 

Naam  woonplaats functie 
Alsema J.C.  Zuidlaren   
Broersma E.  Midlaren voorzitter 
Dijkens D.P. Zuidlaren secretaris 
van Heuveln P.  Groningen   
Miedema L.  Winsum   
Nijborg J.H. Zuidlaren vice-voorzitter 
Schenkel G.J.  IJhorst   
Timmer W.  Norg   
Waarheid J Zuidlaren penningmeester 



 
 

De stichting wordt, met de mogelijkheid van vervanging,  in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 
voorzitter en de secretaris tezamen 
Voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden worden niet beloond. 

Financiële verantwoording: 

Molenmuseum De Wachter Zuidlaren 
Fiscaal nummer: 804736789   Cultuur: ja 

Exploitatierekening 2018 2017 2016 
Inkomsten € € € 
Omzetten/entreegelden 63.210 67.045 71.993 
donaties/giften/sponsoring 53.532 57.633 51.666 
subsidies 9.982 9.318 9.001 
Rente en overige baten -2.892 -2.278 -144 

 123.832 131.718 132.516 
Uitgaven    
Kosten 115.536 124.082 109.906 
voorzieningen 4.000 4.000 20.000 

 119.536 128.082 129.906 
    

Resultaat 4.296 3.636 2.610 
    

    
Balans per 31 december 2018 2017 2016 
Bezittingen    
Materiële activa 17.775 11.529 5.105 
Financiële activa 233.152 219.050 221.838 

 250.927 230.579 226.943 
    

Schulden, voorzieningen, eigen vermogen 
Eigen vermogen 29.830 29.830 29.830 
Schulden en voorzieningen 221.097 200.749 197.113 

 250.927 230.579 226.943 
    

 

 

 

 

 


