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1. Inleiding 
Dit is het eerste Financiele jaarverslag van de Stichting Poldermolen Oudegein. Op 22 
oktober 2020 is de stichting opgericht, voortgekomen uit een initiatief van inwoners, 
deskundigen en belanghebbenden. Zij hebben zich ingezet om de Oudegeinse molen weer 
“te laten malen” in zijn oorspronkelijke functie. De stichting vindt het belangrijk om de 
bijzondere betekenis van de Poldermolen Oudegein als beeldbepalend, cultuurhistorisch 
monument in Nieuwegein te versterken en te behouden. Dit wordt gedaan door de 
oorspronkelijke functie van de molen te verbinden met hedendaagse vraagstukken als 
klimaatverandering in relatie tot waterhuishouding, door het geven van voorlichting en 
educatieve programma’s.  
 

2 Financiën  
In dit eerste financiële verslagjaar is ervoor gekozen om de jaarrekening, de 
exploitatierekening, de begroting en fondsenwerving in een zelfde document te publiceren. 
Eveneens is deze zelfde financiële rapportage opgenomen als onderdeel van het jaarverslag 
2021. In 2022 zal er los van het jaarverslag een balans van activa en passiva worden 
opgesteld met een staat van lasten en baten.  



 
2.1 Jaarrekening 2021 

 
 



 
 

2.2 Exploitatierekening overzicht 2021  
Aanvang bedrag bij oprichting 01/02/2021    €       0.00 
Eindsaldo 31/12/2021     €5018.33 

 

2.3 Begroting 2022 
 
Begroting 2022   

UITGAVEN   

Bankkosten  €                119,40  

Website  €                420,00  

Ontwikkeling website  €                400,00  

Drukwerk  €             1.200,00  

Documentaire Leven van de Wind  €             5.959,25  

Nieuwegeinfonds restitutie voorschot documentaire  €             2.037,00  

Project de Kleine Oudegeinse Polder  €         111.320,00  

Project Klinkers rond de molen  €             2.500,00  

Overige  €                732,68  

    

TOTAAL  €         124.688,33  

    

INKOMSTEN   

saldo 1-1-2022  €             5.018,33  

bijdragen vrienden van de molen  €                350,00  

bijdrage Elise mathildefonds voor docu  €             1.500,00  

bijdrage KF Heinfonds voor docu  €             1.750,00  

bijdrage Bernhardfonds voor docu  €             1.250,00  

bijdrage Karel Nengermanfonds voor docu  €             1.000,00  

bijdrage Lionsclub voor Kleine Polder  €             1.600,00  

bijdrage overige fondsen voor Kleine Polder  €         109.720,00  

bijdrage voor project klinkers  €             2.500,00  

    

TOTAAL  €         124.688,33  

    

RESULTAAT  €                        -    

 
Toelichting: 
Voor het komende jaar kunnen de beheer- en ontwikkelkosten voor onze website en de 
bankkosten nog gefinancierd worden uit de middelen die via het MAEX fonds beschikbaar 
zijn gesteld. De kosten voor drukwerk zijn op eenzelfde bedrag begroot als de uitgaven van 
2021. Daarbij is rekening gehouden met een foldercampagne voor de Kleine Oudegeinse 
Polder. De gemeente heeft in 2021 10.110 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling 
van de documentaire Leven van de Wind. Op basis van de eindafrekening krijgt de gemeente 



 
een bedrag van 2027 euro teruggeboekt zodra de bijdragen van alle toegezegde fondsen zijn 
ontvangen.  
 
Er staat op basis van een eerste conceptbegroting een bedrag van 111.320 euro geboekt 
voor de aanleg van de Kleine Oudegeinse Polder. De verwachting is dat in het eerste 
kwartaal 2022 een beter onderbouwde begroting kan worden aangeleverd door de 
werkgroep van het ROC. Op basis daarvan kan er een fondsenwervingscampagne worden 
gestart. Het klinkerproject kan pas van start zodra er inkomsten tegenover staan. 
Aan de inkomstenkant zijn de toegezegde fondsen opgenomen in het overzicht. Voor de 
Kleine Oudegeinse Polder zal er een groot bedrag door de fondsenwerving moeten worden 
opgehaald. Voor de inkomsten uit de bijdrage van vrienden en molenmaatjes is eenzelfde 
bedrag begroot als in 2021. 
 

2.4 Fondsenwerving 
In 2021 zijn diverse fondsenwervingsactiviteiten opgezet. Er is een plan van aanpak gemaakt 
voor de werving van fondsen voor de Kleine Oudegeinse Polder. Het komende jaar 2022 zal 
de stichting een beschikking aanvragen om als algemeen nut beogende instelling te kunnen 
worden aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om fiscaal te worden aangemerkt als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling die is aangemerkt als ANBI, kan 
gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.  
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