Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
4 1 1 1 8 7 9 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk
0 1 8 4 6 8 1 1 7 8

E-mailadres

bestuur@simav.nl

Website (*)

simav.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

7 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hr. T.C. van Gelder, Nieuwpoort; tevens voorzitter PR commissie

Secretaris

Hr. H. van Santen, Gorinchem

Penningmeester

Hr. H. van Dieren, Lexmond

Algemeen bestuurslid

Hr. J. Kramer, Papendrecht; voorzitter technische commissie

Algemeen bestuurslid

Mw. L. Mak, Ottoland; 2e penningmeester

Overige informatie
bestuur (*)

Hr. F. de Lange, Meerkerk; 2e secretaris

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doel.
Het doel van SIMAV is als volgt omschreven in artikel 2 van de Statuten (gewijzigd 15
november 2018):
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding en het tot een
levend industrieel erfgoed voor komende generaties laten zijn van koren- en
watermolens en roedenloodsen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, die
beschermd zijn op grond van de Erfgoedwet 2015 en voorts het verrichten van alles
wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Missie.
SIMAV streeft ernaar om binnen haar gebied de polder- en korenmolens te behouden
en te laten functioneren en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de
uitstraling van dit belangrijke culturele erfgoed in het landschap en het karakter van
deze molens in al hun oorspronkelijkheid te tonen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

SIMAV heeft de status van professionele organisatie voor monumentenzorg. Op basis
van een meerjarig onderhoudsplan worden de molens onderhouden en wel op
zodanige wijze dat het erfgoed geborgd wordt voor komende generaties. Hierbij wordt,
naast interne deskundigheid en inzet, gebruik gemaakt van relevante externe partijen.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar onze site en o.a. het daarin
opgenomen handboek. Verantwoording wordt afgelegd middels het
https://simav.nl/wp-content/uploads/2021/03/SIMAV-Handboek-versie-maart-2021.pdf
https://simav.nl/wp-content/uploads/2020/06/SIMAV-Jaarverslag-2019-1.pdf
jaarverslag 2020 wordt op de site geplaatst voor 1 july.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van SIMAV bestaan uit bijdragen van overheden, legaten, sponsoren en
verhuur van molens.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar onze site en o.a. het daarin
opgenomen handboek. Verantwoording wordt afgelegd middels het jaarverslag.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Inkomsten worden, behoudens kosten organisatie, conform de meerjarenplanning,
besteedt aan het onderhoud en de instandhouding van de molens.
De algemene reserve en de bestemmingsreserves worden alleen aangehouden om de
continuiteit te borgen. Er zijn, behoudens gelden op spaarrekeningen geen
beleggingen. Her vermogen is feitelijk opgeslagen in de molens en het bijbehorende
overig vastgoed.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://simav.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

SIMAV heeft geen betaalde krachten in dienst. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van
de fiscale vrijwilligers regeling.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag en onderstaande financiele gegevens + toelichtinng jaarrekening

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://simav.nl/wp-content/uploads/2020/06/SIMAV-Jaarversla
g-2019-1.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

193.644

198.392

€

+

€

193.644

+
198.392

Continuïteitsreserve

€

125.059

€

125.059

Bestemmingsreserve

€

355.888

€

412.479

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

190.981

€

+

€

€
490.526

€

+

+
€

971.473

537.538

313.796

€
967.623

31-12-2019 (*)

€

362.295

+
€

1.158.604

676.091

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

1.352.248

zie bijlage jaarrekening in pdf op de website

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

380.775

Totaal

€

1.352.248

+
€

874.483

€

336.945

€

874.483

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

101.586

€

93.491

Subsidies van overheden

€

1.030.685

€

865.995

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

11.930

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€
€

10.000

1.042.615

€

875.995

€

5.137

€

5.928

Giften en donaties van particulieren

€

18.235

€

6.019

Nalatenschappen

€

490.526

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

508.761

€

6.019

Financiële baten

€

79

€

57

Overige baten

€

+

€

+

€

+

€

+

+

€

1.658.178

€

981.490

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.012.428

€

796.365

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

79.074

€

89.268

Afschrijvingen

€

32.995

€

5.911

Financiële lasten

€

262

€

204

Overige lasten

€

92.552

€

59.903

Som van de lasten

€

1.224.243

€

959.030

Saldo van baten en lasten

€

433.935

€

22.460

Som van de baten

Lasten

+

€

6.932

7.379

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

zie bijlage jaarrekening in PDF op de website

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://simav.nl

Open

