
ANBI 
Deze gegevens zijn specifiek bedoeld ten behoeve van de informatieverstrekking voor de ANBI status 

van Ontdek Mill 

Basisgegevens 
Naam Stichting Ontdek Mill 

 

RSIN 852693217 

Contactgegevens Bart van Hees (voorzitter) 
p/a Beerseweg 42 
5451NR Mill 
info@ontdekmill.nl 
+31 6 27 406 333 

Doelstelling (samenvatting Stichting Ontdek Mill beoogt toerisme en 
recreatie te bevorderen in Gemeente Mill en 
Sint Hubert. Dit omvat de dorpen Mill, Sint 
Hubert, Langenboom en Wilbertoord. De wijze 
waarop dit uitgevoerd wordt is middels 
evenementen en promotie. Het doel is zowel 
kwaliteit als kwantiteit verbeteren van toerisme 
en recreatie. 

Bestuurders Bart van Hees – Voorzitter 
Gerdy Nooijen - Secretaris 
Daniëlle Kremers - Penningmeester 
Henri Kremers - Penningmeester 

Beloningsbeleid Stichting Ontdek Mill kent alleen 
vrijwilligerswerk. Bestuurders worden niet 
beloond. 
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Beleidsplan 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling  
Stichting Ontdek Mill beoogt toerisme en recreatie te bevorderen in Gemeente Mill en Sint Hubert. 

Dit omvat de dorpen Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord. De wijze waarop dit uitgevoerd 

wordt is middels evenementen en promotie. Het doel is zowel kwaliteit als kwantiteit verbeteren van 

toerisme en recreatie. 

Stichting Ontdek Mill bestaat uit een bestuur, en een platform. In het platform zijn zo’n 20-30 

mensen actief, die weer in diverse projectteams zitten. Een actieve club mensen met een zeer grote 

verbinding met lokale kennis/kunde in onze dorpen. 

De evenementen die Ontdek Mill organiseert zijn laagdrempelig en voor een zo groot mogelijke 

doelgroep toegankelijk. We proberen daarbij de diverse doelgroepen qua leeftijd, maar ook qua 

interessegebieden, aan ons te binden. 

We hanteren bij het bereiken van de doelstellingen een bovengrens van 2500 euro ondersteuning 

per initiatief wat een directe link heeft met onze doelstelling. Overige inkomsten worden 

gegenereerd door de organisatie van het evenement. 

Samen met het platform komen we in ieder geval 6 keer per jaar bij elkaar om te spreken over de 

diverse initiatieven, en de mogelijke kansen voor promotie/toerisme voor gemeente Mill en Sint 

Hubert. 

De wijze van verwerving van inkomsten  
De inkomsten van Stichting Ontdek Mill zijn via 2 wegen: 

afdracht/commissie 

Bij het organiseren van evenementen wordt gekeken of een afdracht/commissie mogelijk is, 

bijvoorbeeld van de horeca. Een afdracht van een percentage zorgt voor voldoende inkomsten om 

een deel van de kosten te dekken. 

ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 

Diverse initiatieven hebben geen mogelijkheid voor afdracht/commissie. In dat geval wordt een 

beroep gedaan op de te besteden middelen van Ontdek Mill. Gemeente Mill en Sint Hubert 

ondersteunt Ontdek Mill met 20.000 euro per jaar om deze initiatieven/evenementen mogelijk te 

maken. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling  
De middelen van Ontdek Mill staan op een lopende bankrekening, en worden beheerd door de 

penningmeester. De penningmeester draagt verantwoording af door middel van een financiële 

verantwoording, die door bestuur en platform worden gecontroleerd. 

De begroting die jaarlijks wordt opgesteld, wordt daarin naast een afrekening geplaatst, om daarmee 

aan te geven of er een tekort/overschot is. 

 

 

 

  



Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
in 2018 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd 

Activiteit Toelichting 

Een Goei Leven (oa Nacht goei leven/Pluk 
en oogstfeest) 

Twee grote gratis evenementen met als doelstelling Mill en 
Sint Hubert aantrekkelijk te maken voor bezoek. In beide 
gevallen veel bezoekers mogen verwelkomen (2.000 resp. 
7.000) 
Zeer geslaagd genoemd door bezoekers en organisatie 

Kunstroute Jaarlijks evenement waar vele duizenden fietsers genieten van 
de omgeving en enkele tientallen kunstwerken die speciaal 
voor deze kunstroute zijn gemaakt. 

Raamvallei Duomarathon Jaarlijks evenement waar van heinde en verre sportieve duo’s 
afwisselend fietsen en lopen door onze mooie gemeente. 

Promotie Het onder de aandacht brengen van promotie is uitgevoerd 
door de projectgroep promotie. 

Routes Om te voet en per fiets de gemeente te ontdekken worden er 
routes ontworpen/verfijnd en in drukvorm ter beschikking 
gesteld. 

Zotte Zomer Festival Een evenement wat zeer positief is ontvangen is de regio met 
nostalgische attracties. 

Oerparcours Een sportief evenement, laagdrempelige survivalrun voor het 
hele gezin. 

Acaciahof Een stukje van het dorp Mill aantrekkelijk gemaakt voor 
bezoek, het Acaciahof. 

Freerail Een evenement wat een leuk en gevarieerd programma biedt 
op bevrijdingsdag, Ontdek Mill is participant 

Mill@thePark Een evenement wat in de regio grote bekendheid geniet. 
Ontdek Mill is participant 

 

  



Financiële verantwoording 

Financieel verslag 2018 
 

  begroting gerealiseerd resultaat 

Een Goei Leven (oa Nacht goei leven/Pluk en oogstfeest)  €    5.500   €    6.210   €      -710  

Kunstroute  €    1.500   €    3.030   €  -1.530  

Raamvallei Duomarathon  €    1.000   €           -     €    1.000  

Promotie  €    6.000   €    6.022   €        -22  

Sponsoring  €           -     €           -     €           -    

Routes  €    1.500   €       943   €       557  

Zotte Zomer Festival  €    5.000   €    6.041   €  -1.041  

Oerparcours  €       500   €       500   €           -    

Acaciahof  €       500   €       500   €           -    

Freerail  €       500   €       500   €           -    

Mill@thePark  €           -     €           -     €           -    

Algemeen  €    2.500   €    2.306   €       194  

   €  24.500   €  26.052   €  -1.552  

  

  



Begroting 2019 
 

Programma 2019 – kosten Totale 
projectkosten 

Bijdrage vanuit 
Ontdek Mill 

Directe promotie Mill eo dmv activiteiten 

Een Goei leven - Pluk en Oogstfeest € 15.000 € 2.500 

Een Goei Leven – De Nacht vh Goeie Leven & andere 
activiteiten 

€ 10.000 € 2.500 

Kunstroute € 2.000 € 2.000 

Raamvallei Duomarathon € 15.000 € 0 

Routes € 1.500 € 1.500 

Directe promotie Mill eo dmv communicatie 

Promotie € 20.000 € 5.000 

Sponsoring € 0 € 0 

Indirecte promotie Mill eo dmv activiteiten/participaties 

Canon € 25.000 € 500 

Oerparcours - - 

Acaciahof € 4.000 € 500 

Freerail € 5.000 € 500 

Mill@thePark - € 0 

Samen Sterk € 500 € 500 

nader te bepalen initiatief, mogelijk gericht op doelgroep 
jeugd 

- € 500 

Opstart project ’75 jaar bevrijding’ - € 500 

Algemeen 

Algemeen/platformkosten/onvoorzien € 3.500 € 3.500 

Totale uitgaven 2019 140.500 € 20.000 

 


