
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 2020 ca 180 in totaal).  
 
Bestuur:  
De bestuurssamenstelling is per 31-12-2020 als volgt:  
Naam     woonplaats  functie  
Nijborg J.H.     Zuidlaren   voorzitter  
Dik G.     Zuidlaren   secretaris  
Schippers F.    Zuidlaren   vicevoorzitter   
Stenveld B.    Zuidlaren  penningmeester 
van Timmeren-Deen A  Zuidlaren  algemene zaken 
Boven M.   Hoogezand  2e secretaris 
 
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. 

 

Het jaar 2020 stond nagenoeg geheel in het teken van de Corona-pandemie, waardoor het gehele 
jaar het museum was gesloten.  Daar waar in het museum nog in beperkte mate 
onderhoudswerkzaamheden gepleegd konden worden, moesten er investeringen worden gedaan 
om dit veilig te kunnen doen.  Dankzij de bijdragen van de donateurs en sponsoren (Vrienden van de 



Wachter), subsidies van Rijk en Provincie om de cultuursector te ondersteunen, kon het boekjaar 
met een klein verlies worden afgesloten. 
Daar waar verlies wordt geleden is geen ruimte om reserveringen te doen. Het is daarom dat de post 
voorzieningen op nihil is gesteld. 

 

BALANS 31 december 2020 31 december 2019 
   
Bezittingen    
Materiële activa 25.867 20.992 
Financiële activa 201.173 216.314 
   
Schulden, voorzieningen, eigen vermogen   
Eigen vermogen 33.053 40.193 
Schulden en voorzieningen 193.987 197.113 
   
EXPLOITATIEREKENING 2020   
   
Inkomsten   
Omzetten/entreegelden  2.141,60  
Donaties/giften/sponsoring 48.767,24  
Subsidies 35.703,93  
Rente en overige baten 0,00  
   
Uitgaven   
Kosten   93.752,22  
Voorzieningen   
Resultaat                                                         -7.139,45  
   

 


