
Beleidsplan Molen Geesina 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling  

De stichting heeft ten doel: 
a. De bijzondere betekenis van de Groenekanse molen "Geesina" als beeldbepalend, cultuurhistorisch 
monument voor Groenekan te versterken en te behouden. 
b. Het financieel en anderszins ondersteunen van (de eigenaren van) de molen "Geesina" en andere 
molens in de gemeente De Bilt of directe omgeving. 
c. al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woord. 
 

De wijze van verwerving van inkomsten 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
a. activiteiten te ontwikkelen die ten doel hebben de (eigenaren van) molens en molenaars daar waar 
mogelijk te ondersteunen in materieel en financieel opzicht, zodat de waarde van onder meer de 
molen "Geesina" en bijgebouwen volledig tot zijn recht zullen komen. 
b. het verwerven van financiële en materiële middelen, afkomstig van onder meer 
subsidieverstrekkers, sponsoren, donateurs en giften hetzij anderszins, zulks ter aanwending van 
voornoemde doelstelling, ten behoeve van aanvullende restauratie, onderhoud en herstel casu quo 
instandhouding van de bedrijfsvoering van de molen “Geesina” en andere in de directe omgeving 
gelegen molens door de molenaars. 
c. Het bevorderen en bewaken van een passende inrichting van de omgeving van de molen “Geesina” 
en andere in de directe omgeving gelegen molens. 
d. Het onderhouden van contacten met vrijwilligers en vrijwillige molenaars in het algemeen en in het 
bijzonder met de vrijwillige molenaars van de stichting: “Stichting De Utrechtse Molens”, als eigenaar 
van de molen “Geesina”. 
e. Het organiseren van activiteiten die gericht zijn op educatie en verhoging van de interesse bij een 
breed publiek ter behoud en het in bedrijf houden van molens. 
f. Het organiseren van activiteiten en het aanwenden van wettige middelen ter bevordering van het 
doel van de stichting in de ruimste zin van het woord 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, 
legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

Beloningsbeleid 

Geen van de vrijwilligers en bestuursleden ontvangt een structurele vergoeding, doch uitsluitend 
vergoeding op basis van gemaakte onkosten. 


