
 

Naam 

Stichting Steunfonds The International Molinological Society 

 

Fiscaalnummer/RSIN 

8135.78.759 

 

Postadres 

Ds. J A Visserstraat 52 6988AL Lathum 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

• Het bevorderen van alle aspecten van de molinologie in de gehele wereld door de vereniging The 

International Molinological Society in haar activiteiten zoveel mogelijk te ondersteunen; 

• En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: Steun te verlenen aan de vereniging “The International 

Molinological Society”. Zij doet dit door: 

• Geldmiddelen te verzamelen en te beheren; 

• Publicaties en andere initiatieven financieel of anderszins te ondersteunen. 

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

De hoofdlijnen van het actueel beleidsplan zijn: 

• Het continueren van hetgeen in de doelstelling beschreven staat; 

• Het faciliteren van deelname door minder draagkrachtigen aan het in 2019 te houden TIMS 

symposium in Berlijn; 

• Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om molinologische publicaties in samenwerking met 

o.a. The Mills Archive (Verenig Koninkrijk) te realiseren. 

• Het versterken van de relatie en eventuele samenwerking met andere molinologische organisaties 

ter wereld. 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: A.J. IJzerman 

Secretaris: R.H. Verkerk 

Penningmeester: P.E.M. Tergau 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur geniet géén beloning 

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In het verslagjaar heeft de stichting actief de contacten onderhouden met The International 

Molinological Society. Tevens is er regelmatig overleg geweest met The Mills Archive in het Verenigd 

Koninkrijk omtrent door deze organisatie ontwikkelde molinologische activiteiten / publicaties. 

 

De balans en staat van baten en lasten 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Balans per 31 december 2018 
 
Activa  31-12-2018  31-12-2017 Passiva  31-12-2018  31-12-2017 
 €   €    €   €  

Transitoria  7  25 Algemene reserve  14.534  14.648 
 
Bank  24.464  24.557 Reserve symposia  9.937  9.934 
 
          
 

  24.471  24.582   24.471  24.582 



 

 

 
Staat van baten en lasten 2017 
 
Baten  2018  2017 Lasten  2018  2017 

 €   €    €   €  
Ontvangen giften  -  - Schenkingen  -  736 
 
Vrijval reserve symposia  -  - Bankkosten  118  114 
 
Rente e.d.  4  15 
 

Nadelig saldo  114  835 
          
 
  118  7.060   118  850 
 
 

Vastgesteld 6 april 2019 te Aldeboarn 


