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Voorwoord van de voorzitter

Met de doelstellingen van de kersverse stichting voor ogen, is het een eer om als 
voorzitter het voorwoord te schrijven van dit eerste jaarverslag van Stichting 
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
De oprichting van onze stichting werd op 2 oktober 2020 vastgelegd door notaris ten 
Hoor uit Landsmeer, die ons geweldig heeft geholpen door de akte van oprichting 
zonder kosten op te stellen en vast te leggen. Onze ambassadeurs hebben in het 
proces voorafgaand aan de oprichting en in 2021 ons ondersteund met adviezen.

In de oprichtingsakte zijn de doelstellingen opgenomen waarbij het behouden en 
verder ontwikkelen van het huidige cultuurhistorische molenerf en de 4 hectare 
molenbiotoop met zijn landgeiten de belangrijkste basis is voor de inzet van het 
stichtingsbestuur. Expliciet mag ook genoemd worden dat de inzet van vrijwilligers al 
decennia lang van groot belang is geweest om te komen waar we nu zijn. 

De uitdrukking ‘goed gereedschap is het halve werk’ geldt zeker ook voor de zich 
continu herhalende werkzaamheden op het molenerf en in de biotoop rondom de 
Twiskemolen. Jarenlang heeft het molenaarsgezin met eigen gelden materiaal en 
machines gekocht en onderhouden om zo zorg te dragen voor het molenerf en de 
biotoop. Grotere investeringen zijn echter noodzakelijk om continuering van alle inzet 
te waarborgen.
Met de oprichting van de stichting met zijn vrienden en donateurs is de basis gelegd 
voor een stabiele toekomst van het bijzondere plekje op de grens van Landsmeer en 
Oostzaan. Het stichtingsbestuur is erg blij met alle steun. Het bestuur zet zich in om 
nog meer mensen te enthousiasmeren en vriend te worden van de stichting.

Kijkend naar het afgelopen jaar hebben we onder andere een versleten 
motorheggenschaar kunnen vervangen voor een stille, milieuvriendelijke 
accumachine die nu in eigendom is van de stichting. Ook is de Aebi vingermaaier 
overgedragen aan de stichting na een grondige onderhoudsbeurt. De komende jaren 
zal meer gereedschap (dat eigendom is van het molenaarsgezin) na reparatie of 
vervanging, overgedragen worden aan de stichting. 
In 2021 hebben we ook een duurzaam schuilhok kunnen bouwen voor de 
bokkengroep. Ook hebben we met vrijwilligers de geitenloopbruggen opgeknapt met 
een omvangrijke partij, in 2020 geschonken, duurzaam bewerkte douglas houten 
planken.
Ondanks de coronabeperkingen hebben wij vele betrokkenen kunnen informeren over 
ontwikkelingen rondom de molen door middel van de Twiskemolen Nieuwsbrief en de 
website. Vrijwilliger en webmaster Arno Schouten heeft in 2021 de website 
gemoderniseerd, waardoor deze ook optimaal geschikt is gemaakt voor gebruik op de 
smartphone en tablet.

De monumentale poldermolen is natuurlijk het centrum van alle activiteiten. Ondanks 
dat de intensiteit van regenbuien soms tot extreem snelle stijging van het 
polderwater leidde en daarmee het gebruik van het elektrisch gemaal toenam, heeft 
de bijna 500 jaar oude molen toch zo’n 40% van de jaarlijkse bemaling op zich 
kunnen nemen.
Recreatieschap Twiske-Waterland is eigenaar van de Twiskemolen, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar van het gemaal onder de 
molen. Naast de inzet van de stichting om het cultuurhistorische erf en de biodiverse
molenbiotoop onder de aandacht te brengen van het grote publiek, zet het bestuur 
zich ook in om de relatie met het recreatieschap en het waterschap te intensiveren.

Laten we hopen dat het komende jaar weer veel mensen door ons toedoen kennis 
kunnen nemen van de geschiedenis van polderbemaling en het hedendaags belang 
van droge voeten.
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1 Verslag van het bestuur secretaris

1.1 Activiteiten dit jaar uitgevoerd 

Oprichting
Nadat in oktober 2020 de Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop is 
opgericht is het bestuur nu een vol bestuursjaar aan de slag. Waarmee het eerste 
jaarverslag zoals dat nu voor u ligt een feit is. 

ANBI-status
Dit jaar heeft het bestuur de ANBI-status aangevraagd en toegekend gekregen. Dit 
betekent als stichting een extra erkenning en voor u dat als u een donatie doet aan 
de stichting deze aftrekbaar is van de belasting. 

Donateurs
Het afgelopen jaar hebben we meer dan 50 donateurs en vrienden verwelkomd. De 
mogelijkheid om donateur of vriend te worden heeft de nodige vruchten afgeworpen. 

Erf en biotoop
Het erf vroeg om de jaarlijks terugkerende intensieve werkzaamheden qua moestuin, 
kas, boomgaard, grasvelden, heggen en het schoonhouden van de authentieke 
waaltjesbestrating. Tevens is extra aandacht besteed aan het bloemrijker maken van 
de belthellingen. 
In de biotoop is, naast de periodieke maai- en afrasteringswerkzaamheden en herstel 
van bruggen en schuilhokken, specifiek aandacht besteed aan het creëren van 
vlonders rond de schuilhokken met het oog op verbetering van de hoefkwaliteit van 
de landgeiten.  

Natuurwerkdag
Ook dit jaar drukte corona een stempel op de activiteiten die de stichting kon 
organiseren, maar gelukkig hebben we wel mee kunnen doen aan de landelijke 
Natuurwerkdag. Deze dag hebben we zelfs de gedeputeerde van Noord-Holland op 
bezoek gehad waar het Noordhollands Dagblad uitgebreid over bericht heeft. In haar 
nieuwsbrief heeft Landschap Noord-Holland ook aandacht besteed aan de 
Natuurwerkdag en het bezoek van de gedeputeerde. 

De Bretten
De Twiskemolen heeft naast een groep geiten ook een bokkengroep (mannelijk 
geslacht) van het zeldzaam huisdierras Nederlandse landgeiten. Deze groep wordt 
ingezet voor het dekken van geiten. De bokkengroep liep dit jaar in de Bretten en 
heeft daar een bijdrage geleverd aan de natuurontwikkeling. De Bretten is een 
natuurterrein in Amsterdam beheerd door Landschap Noord-Holland. De stichting 
ontvangt een vergoeding voor de inzet van de bokken. 

Ondersteuning LNH
Landschap Noord-Holland ondersteunt de stichting met algemeen advies bij het 
ontwikkelen van erf en biotoop. 

Vrijwilligers
Verschillende vrijwilligers hebben door het jaar heen geholpen met het onderhouden 
van het erf en de biotoop, en bij de werkzaamheden in de Bretten. Ook is er elke 
woensdag een hulpboer van zorgboerderij de Marsen present om Marcel te helpen. 
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Oorkonde
Aan het molenaarsechtpaar Marcel en Marijke is een Oorkonde door de Noord-
Hollandse Molenfederatie uitgereikt voor hun inzet voor het onderhoud van het 
molenerf en de biotoop, waarbij voor de Molenfederatie van belang was dat het 
molenerf authentiek is ingericht en het onderhoud van de biotoop is gericht op het 
behouden van de windvang.

Ode aan het Landschap
Aan verschillende activiteiten van het Bureau Toerisme Laag Holland rond het 
themajaar ‘Ode aan het Landschap’ is een bijdrage geleverd. Zo was de Twiskemolen 
één van de 22 molens die is opgenomen in één van de 7 ‘Fluisterende molens’ routes 
en was er op de dijk voor de Twiskemolen in de laatste maand van 2021 een 
fototentoonstelling van de 5 beste inzendingen uit Landsmeer en Oostzaan voor de 
fotowedstrijd die in hetzelfde kader is gehouden. 

Cultuurplatform
Het afgelopen jaar is er vanuit de raad van Landsmeer het initiatief gestart om te 
komen tot een cultuurplatform. De eerste stappen zijn gezet en afgelopen september 
is er bij de Twiskemolen een eerste bijeenkomst geweest waarbij verschillende 
culturele verenigingen en zzp’ers vertegenwoordigd waren. In 2022 komt de eerste 
cultuurgids uit. De Twiskemolen heeft een bijdrage geleverd aan de gids. 
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2 toekomst

2.1 plannen voor 2022

Naast de voortzetting van de reguliere activiteiten worden er het komend jaar ook 
een aantal nieuwe activiteiten opgepakt. 

Zonnepanelen
Voor de in de visie al genoemde zonnepanelen op het dak van de geitenstal is 
toestemming verkregen van recreatieschap Twiske-Waterland en is een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Met verschillende partijen zijn afspraken 
gemaakt voor een bijdrage. De verwachting is dat er dit jaar een begin gemaakt zal 
kunnen worden met de aanleg. Eerst zal het dak geschikt gemaakt worden voor het 
plaatsen van de zonnepanelen waarbij de inzet van vrijwilligers belangrijk is om de 
kosten te drukken. 

IVN
In het verleden zijn er verschillende activiteiten geweest in samenwerking met het 
IVN. Nadat er de afgelopen twee jaar geen mogelijkheden waren voor deze 
activiteiten is de verwachting dat ze komend jaar weer gaan plaatsvinden. 

Schoolklassen
Ook zal het komend jaar voor scholen weer mogelijk zijn om de molen en biotoop te 
bezoeken. Het bestaande lesprogramma voor de bovenbouw van de basisschool gaat 
daar weer voor ingezet worden. 

Natuurwerkdag en vrijwilligers
Ook zal er deelgenomen worden aan de landelijke Natuurwerkdag en zullen er zeker 
weer gelegenheden zijn om met vrijwilligers diverse werkzaamheden aan te pakken. 

Bijzondere en ‘open-erf’ dagen 
De verwachting is dat dit jaar doorgaan: in het kader van het ‘Jaar van de Molenaar’ 
de wereldrecordpoging ‘Alle Nederlandse molens gaan draaien!’ op 9 april, Nationale 
Molendag op 14 mei en Open Monumentendag op 10 september, en de Twiskemolen 
is dan natuurlijk ook van de partij. 

Het is de bedoeling om de samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland voort te 
zetten en eventueel te versterken. 
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3 Organisatie

Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop

Postadres: Het Luijendijkje 3
1121 LM Landsmeer

e-mailadres: twiskemolenlandsmeer@gmail.com

tel.: 0622141353

KvK: 80684297 
RSIN: 861762150

ANBI-status:
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop is door de belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je een 
gift aan de stichting mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. En de stichting 
hoeft over de ontvangen donaties geen belasting te betalen.

3.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Marijke Brouwer
penningmeester

Guus Huls
secretaris

Marcel Koop
voorzitter
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4 Jaarrekening 2020/2021 en begroting 2022

jaarrekening begroting

2020/2021 2022

Inkomsten

Inkomsten uit vrienden/donaties €  2.052,50 €  2.500,00 

Inkomsten uit beheer biotoop €  1.340,00 €  2.700,00 

Inkomsten uit beheer Bretten €  2.453,10 €  2.178,00 

Inkomsten ontvangsten, lezingen €       30,00 €     120,00 

Overige inkomsten €     250,00 

Totale inkomsten €  6.125,60 €  7.498,00 

Bestedingen

Beheer dieren €  2.285,70 €  2.900,00 

Beheer erf/biotoop €     883,43 €  1.150,00 

Beheer Bretten €     583,06 €     350,00 

Administratiekosten €     152,73 €     175,00 

Communicatiekosten €     314,75 €     400,00 

Oprichtingskosten €       96,25 

Toevoeging aan reserves €  1.905,93 €  2.426,75 

Totale kosten/bestedingen €  6.125,60 €  7.498,00 

Balans per 31/12

Activa

Immateriële vaste activa €            -

Materiele vaste activa, inventaris €  1.013,00 

Vorderingen €     920,00 

Liquide middelen €  1.905,93 

Totale activa €  3.838,93 

Passiva

algemene reserves €  1.902,63 

bestemmingsreserve €     850,00 

Kortlopende schulden €  1.086,30 

Totale passiva €  3.838,93 
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4.1 Toelichting penningmeester

Jaarrekening 
2020/2021 waren in alle opzichten bijzondere jaren met in 2 oktober 2020 de 
officiële oprichting van de stichting bij de notaris.  Eind februari 2021 was de 
bankrekening van de stichting gerealiseerd en de mogelijkheid om via de website van 
de Twiskemolen als vriend of donateur een financiële bijdrage te leveren aan de 
stichting. Een heel mooi begin van de stichting met een totaal bedrag aan donaties 
van € 2.052,50. Andere inkomsten van de stichting vormden de vergoedingen voor 
het beheer met landgeiten van de biotoop en de Bretten van resp. recreatieschap 
Twiske-Waterland (een deel van 2021 nog in 2022 te ontvangen) en Landschap 
Noord-Holland. Overige inkomsten was het geldbedrag verbonden aan de oorkonde 
die Marcel en Marijke ontvingen van de Noord-Hollandse Molenfederatie. Door de 
coronamaatregelen konden veel geplande activiteiten rond de Twiskemolen niet 
doorgaan.
Kosten door de stichting al gemaakt vanaf het moment van oprichting in 2020 zijn 
verrekend in 2021 en staan nog deels op de begroting van 2022, zoals de 
oprichtingskosten. De notariële kosten waren gering aangezien notaris ten Hoor al 
zijn werk hiervoor niet heeft doorberekend. 
Onder administratiekosten worden met name de bank- en Mollie-kosten bedoeld. De 
communicatiekosten betreffen o.a. de kosten voor onderhoud van de website en de 
nieuwsbrieven.

Balans
De materiële vaste activa, inventaris bestaat uit opstallen of machines die door de 
stichting zijn aangeschaft ten behoeve van werkzaamheden, of opstallen en machines 
die na gemaakte onderhouds-/reparatiekosten zijn overgedragen aan de stichting. 
Hier wordt een aparte lijst met eigendommen en afschrijving ervan bijgehouden. In 
2020/2021 ging het hierbij om een vingermaaier, elektrische heggenschaar en 
schuilhokken in de Bretten.
De vorderingen worden gevormd door nog te ontvangen beheervergoeding en 
overschrijving donatiegeld uit 2021.
Het saldo liquide middelen per 31 december 2021 bij de Triodosbank is conform de 
opgave van de bankinstelling.
De onder passiva opgenomen bestemmingsreserve betreft materiaal voor herstel van 
de afrastering en de aanschaf van een elektrische kettingzaag.

5. De Stichting in feiten en getallen

Vrienden, donateurs Abonnees nieuwsbrief Websitebezoekers

vrienden:    38 adressen: 600 3 kwartalen: 3081

donateurs:  17

In de media 

Ode aan het Landschap / Fluisterende molens

Nationale Molendag

oorkonde NH Molenfederatie

Nico’s 100-molenstoer

natuurwerkdag
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