
ANBI HET BELEIDSPLAN 

Stichting Vrienden van de Molen "De Vier Winden" 
 

Financiën 

De Stichting werft financiële middelen om bekendheid te geven aan de molen en het werk van 
de molenaars te ondersteunen. De Stichting heeft vaste donateurs, die 12,50 euro per jaar 
betalen. Daarnaast ontvangst de stichting bij gelegenheden giften. Ten behoeve van 
festiviteiten op molendagen worden sponsors benaderd om dit financieel mogelijk te maken. 

 

Voorlichting 

De Stichting geeft folders uit over de molen in diverse talen. Daarin wordt iets verteld over de 
geschiedenis van de molen, de indeling, de betekenis van de verschillende molenstanden. Er 
in ligt een inschrijvingsformulier om donateur te worden. 

Jaarlijks wordt een Nieuwsbrief uitgegeven. Daarin een verslag van het afgelopen jaar, 
vooruitblik voor het komende jaar en wat specifieke gebeurtenissen.  

Voorafgaande aan speciale molendagen worden persberichten aan de regionale kranten en 
radio gestuurd over het programma van die dag. 

 

Openingstijden molen 

De molen is elke zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en als de molen draait. Dan 
is er ook verkoop van pannenkoek- en volkorenmeel, jubileumboek en ansichten van de 
molen. Tevens liggen er Nieuwsbrieven en foldermateriaal.  

 

Expositieruimte 

Op de begane grond en op de 1e verdieping is een expositie ingericht bestaande uit oude foto's 
en oude molenobjecten. Het beleid is de expositie steeds verbeteren en beter toegankelijk te 
maken. De  tentoonstellingsruimte is met behulp van diverse materialen (inlegkasten, diverse 
verlichtingsspots, camerabeveiliging etc.) ingericht. 

 

Rondleidingen 

Molenaars en andere vrijwilligers leiden geïnteresseerden rond in de molen. 

Het plan is beneden een TV op te stellen waarop opnames van de binnenkant van de molen op 
alle verdiepingen getoond kunnen worden aan geïnteresseerden, die geen trappen kunnen 
lopen. 



 

Programma molendagen 

Op Nationale Molendag in mei wordt materiaal van de landelijke vereniging de Hollandse 
Molen neergelegd en indien van toepassing aangesloten bij wat landelijk wordt georganiseerd. 

Op de Westlandse Molendag in juni wordt gelegenheid gegeven mee te doen aan de 
Westlandse Molenfietstocht. Door kaarten te verkopen en stempelpost te zijn. Soms worden 
er extra activiteiten georganiseerd zoals volkstheater dat zich bij molens afspeelt; of een 
draaimolen met oud-Hollandse liedjes. 

Op Monumentendag  op een zaterdag in september wordt een stand neergezet met verkoop 
van Molenbollen en Molenwijn naast de gebruikelijke producten. Ook zijn er pentekeningen 
van de molen te koop. Eens in de 2 jaar wordt de dag groot opgezet met koren, die oud-
Hollandse liederen zingen of andere activiteiten. 

 

Ondersteuning van het werk van de molenaars  

De Stichting verleent hand-en spandiensten aan de molenaars. De molenaars zijn herkenbaar 
aan de te dragen truien met het kenmerk van de Monsterse molen. De Stichting financiert ook 
zaken als: verwarming in het zogenaamde “praathuis” van de molenaars, een afgetimmerde 
ruimte op de 2e verdieping, een koelkast een stofzuiger etc. Kleine zaken worden soms in 
eigen beheer met vrijwilligers opgeknapt na overleg met de gemeente Westland, de eigenaar 
van de molen. 

 

Overleg met de gemeente Westland 

De Stichting voert overleg met de gemeente Westland over de restauratie/het onderhoud van 
de molen. Tevens over verkrijging van subsidie door hogere overheden. 

 

De Stichting als belangenbehartiger van de molen 

De Stichting is geen eigenaar van de molen, stelt zich op als “supporter”. De Stichting 
behartigt de belangen van de molen bij overheden, organisaties en personen. Daarbij kan het 
gaan om subsidies, onderhoud, molenbiotoop etc. 

 

Beloningsbeleid 
Voor het werk van de vrijwillige molenaars had de gemeente als eigenaar van de molen een 
kleine vrijwilligersvergoeding over. De vergoeding is thans overgedragen aan onze stichting 
met het verzoek de vergoeding over de meerdere molenaars en molenaars in opleiding (die als 
vrijwilliger op de Monsterse molen werkzaam zijn) te verdelen. Alles binnen de normen die 
de belastingdienst stelt. 


