
Klik hier als u problemen ondervindt bij het bekijken van dit bericht. 
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Versoepelingen per 5 juni geven molens meer lucht 

  

Er is weer meer mogelijk op de molen! De versoepelingen van de 
coronamaatregelen die het kabinet op 28 mei aankondigde bieden de 
molenaars meer ruimte om niet alleen op hun molen aanwezig te zijn, 
maar ook om weer bezoekers te ontvangen. Dat is natuurlijk prachtig 
nieuws met de zomer voor de deur. 
De basismaatregelen blijven van kracht. Wij verzoeken u dringend om deze in 
acht te blijven nemen. Over wat dit in de praktijk gaat betekenen, heeft De 
Hollandsche Molen overlegd met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het 
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gild Fryske Mounders en het 
Erfgoedplatform. Er kan veel, maar nog niet alles.  
We zetten voor u op een rijtje wat er op en rond de molen vanaf zaterdag 5 
juni weer mogelijk is. 
  

• Bezoek op de molen is weer mogelijk; 



• Houd overal 1,5 meter afstand. Zorg 
voor de bezetting op de molen hierop is afgestemd  

• Draag in de molen mondkapjes; 
• Horeca bij molens mag open; 
• Schoolklassen zijn ook welkom. Deze vallen onder georganiseerde 

jeugdactiviteiten onder de 18. Losse schoolklassen kunnen ook worden 
uitgenodigd, mits de anderhalve meter wordt gehanteerd. Het aantal 
leerlingen moet dan meegeteld worden bij het totale aantal. 

  
  

Vorig jaar al is op initiatief van het Erfgoedplatform een protocol voor 
monumenten opgesteld. We hebben een aantal molenspecifieke aspecten 
toegevoegd. Dit protocol vindt u hier  
  

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl 
en rivm.nl 
U is vianieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte 
van de actuele ontwikkelingen. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met 
De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl  

 

 
 

 

Verplichtingen voor ANBI's  

  

Vrijwel alle molenstichtingen en -verenigingen hebben de ANBI-status, 
waardoor giften, legaten en nalatenschappen voor de gever aftrekbaar zijn 
van de belasting. De meeste organisaties zijn culturele ANBI, dus tot 125% 
aftrek mogelijk is. 
Aan de ANBI-status zijn wel voorwaarden verbonden. In principe moeten uw 
gegevens vindbaar zijn op het internet en de Belastingdienst heeft precies 
omschreven welke gegevens u dan moet publiceren. De meeste organisaties 
hebben ook gedaan, maar er is nogal een vergeten deze gegevens bij 
tijdsing. Zo moet u uiterlijk 31 juni a.s. de financiële gegevens (staat van 
baten en lasten en de balans) van het voorgaande jaar gepubliceerd hebben. 
Voldoet u niet hieraan, dan kan bij controle de status vervallen. 
  

Veranderingen 

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om de publicatie van de 
gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI's zijn: 

• ANBI's die actief geld van goederen werven onder derden 
(fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het 
betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. Het gaat hier niet 
om subsidies, maar wel bijdragen van uw donateurs, crowdfunding, 
verkoopartikelen, etc. 



• Niet-fondsenwervende ANBI's als de totale lasten in het betreffende 
boekjaar meer bedragen dan € 100.000.  
  

De betreffende formulieren vindt u op de site van de 
Belastingdienst:Gegevens van een ANBI publiceren op internet 
(belastingdienst.nl). 
Is uw organisatie geen grote ANBI, dan mag u wel het standaardformulier 
gebruiken. Het is echter geen verplichting. Het kan handig zijn toch dat 
formulier te gebruiken, omdat u dan geen onderdeel van de verplichte 
onderdelen mist. 

 

 
 

 

BankGiro Loterij Molenprijs 

  

Ook dit jaar organiseren we weer de BankGiro Loterij Molenprijs, een van 
de grootste publieksprijzen van Nederland. Is u nog een droom om de 
molen(activiteiten) te versterken van uit breiden? Dan is het nog tot 1 juli 
mogelijk het project aan te melden. Elk jaar worden 4 projecten 
genomineerd. Het molenproject dat de meeste publieksstemmen weten, 
kost € 75.000,- om het projectplan uit te voeren. De andere 
genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is 
uitgebracht in euro's. Klik hier voor de voorwaarden en inspiratie. 
  

 
Molen Ceres in Bovenkarspel wint de BankGiro Loterij Molenprijs in 2020 (Foto: Wim Giebels)  



 

 
 

 

 

 

Klik hier om u uit te schrijven of om uw abonnementsvoorkeuren te wijzigen.  
 
 

 

Dé molenvereniging van Nederland 
 

Vereniging De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam 
020- 6238703 | www.molens.nl | dhm@molens.nl. 

 

   
 

  

 


