
Stichting Molen De Hulster 

Publicatie: Stichting De Hulster’s Molen Schoondijke 

  

Naam: Stichting De Hulster’s Molen Schoondijke 

Fiscaal nummer: 8017.32.281 

Nummer K.v.K.: 41110894 

  

Bezoekadres: Lange Heerenstraat 71, 4507 KR Schoondijke 

  

Samenstelling bestuur 

Voorzitter: R.K. Malcorps 

Penningmeester Secretaris: Megan Malcorps 

Bestuursleden: K.F. Malcorps, J.K. Malcorps, E. de Hulster 

  

Contact 

Stichting De Hulster’s Molen Schoondijke 

R.K. Malcorps 

Lange Heerenstraat 71 

4507KR Schoondijke 

Tel: 0031651403926 

malcorps@zeelandnet.nl 

  

Beleidsplan 

Elke 6 jaar wordt er een onderhoudsplan gemaakt met als basis inspectierapport van de 

monumentenwacht. Aan de hand hiervan is een PIP-plan opgesteld 2019-2024 

  

Beloningsbeleid  
Alle werkzame personen zijn momenteel werkzaam als vrijwilliger voor de stichting 
 

  

Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel, het verkrijgen, restaureren en instandhouden van onder de 

monumentenwet vallende molen te Schoondijke, gemeente Sluis, gelegen te Schoondijke aan de Lange 

Heerenstraat 71A en reeds langer dan een eeuw in het bezit van de familie de Hulster, dit alles in 

ruimste zin de woords. 

  

De stichting tracht haar doel te verwezelijken: 

· door restauratie, onderhoud en beheer van deze molen; 

· het verwerven en verkrijgen van daartoe benodigde geldelijke middelen. 

  

Met inachtneming van de statuten beslist het bestuur over de gevallen waarin en de wijze waarop 

beschikbare geldelijke en andere middelen het doel zullen worden aangewend. 



  

Wij trachten ook subsidies en fondsen te verwerven teneinde de conditie van de molen langere tijd 

zeker te stellen. 

 

Daarom zoeken wij nog steeds naar donateurs/sponsoren tot het geven van al dan niet periodieke 

bijdragen/ schenkingen. 

  

Activiteiten 

De molen is in mei 2020 volledig opgeschilderd. We hebben akkoord gekregen van gemeente en 

rijksmonumenten om een bijgebouw van de molen om te vormen tot commercieel Grand Café voor 

toekomstige inkomstenstroom. 

  

De molen is elke zaterdag open. 

  

Jaarverslag 

het jaarverslag volgt binnenkort en wordt opgemaakt door Schipper Accountants. 

Belangrijke uitgaven dit jaar waren volledig opschilderen van de molen: € 21.000 

Op dit moment (2020) zijn we bezig met het ontwikkeling van de het Grand Café. 

  

  

  

  

 


