
Financieel verslag 2017.

Het jaar 2017 is het eerste volledige jaar na de restauratie/herbouw en officiële opening. 

Financieel is het goed verlopen. Subsidies, giften, donaties, bijdragen en sponsorgelden, 

bij elkaar is er voldoende ontvangen om de uitgaven te kunnen betalen.

Aan onderhoud was er nog niet veel te doen. Wel kregen we dit jaar te maken met het probleem 

van de deelbare roeden. De molen is daardoor tijdelijk stil gezet en de roeden zijn door de 

molenmaker verwijderd en gelast, zodat we nu twee roeden uit één stuk hebben.

De kosten daarvan werden geheel door het rijk gesubsidieerd.
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2017 2016
Baten 

Verkopen en div. diensten 5.320 2.838                  

Rente 157 963                     

Giften particulieren en bedrijven 7.223 32.909                

Akties 13.570            

Donateurs 2.622 2.917                  

Kosten-subsidie 45.900 3.100                  

Totaal ontvangsten 74.792 42.727        
Lasten

vrijwilligers/arbeidskosten 4.200

Inkopen 1.262 593                   
Kosten bank 202 98                     
Contributies 100 100                   
Fondswerving, publiciteit en opening 2.588 28.596              
Energie + Vaste lasten o.g. 3.966 7.536                  

Div. aankopen, kosten inventaris/terrein e.d. 1.167 1.833                
Algemene exploitatiekosten 535 483                     

Financieringskosten 1.316 1.648                  

herstel roeden + overig onderhoud 45.436

Totaal uitgaven 60.772 40.887                    

Exploitatiesaldo 14.020 1.840          

Balans per 31 december 2017
2017 2016 2017 2016

Vaste Activa:

Molen 158.411         171.801  Eigen vermogen 1-1 98.892    97.052    

Educatie turbine                  2.000              2.000       Saldo jaar 14.020    1.840       

Vlottende activa:         Eigen vermogen 31-12 112.912  98.892    

Debiteuren 2.117              2.420       

Omzetbelasting 7.826              1.426       Voorzieningen:

Overige vorderingen 11.047    BTW-voorziening 131.729  146.366  

Rek.courant Rabo 30.123            7.575       subsidievoorziening 4.500       

Spaarrekening Rabo 145.000         136.000  

Kas/kruisposten 624                 1.519       Schulden:

NRF-lening 85.169    87.600    

crediteuren 11.791    930          

TELLING 346.101         333.788  346.101  333.788  



         

Toelichting:

In 2017 zijn er met name de reguliere inkomsten geweest, en bijna geen éénmalige bijdragen 

betreffende de herbouw. Naast de verschillende doorlopende inkomsten is er in het

resultaat 2017 een bedrag opgenomen m.b.t. de winterfair 2016 + 2017.

De donateurswerving heeft ook in 2017 wel aandacht gehad. Maar in de praktijk blijkt het

toch lastig om het donateursbestand uit te breiden. 

Per 31 december 2017 zijn er 130 geregistreerde donateurs.

In 2017 is voor het eerst een bedrag ontvangen als voorschot op de toegekende subsidie

op basis van de rijksmonumentensubsidieregeling. Het bedrag moet in de komende 5 jaar

besteed worden en is nu als voorziening opgenomen.

Opgemaakt door de penningmeester J. v.d. Brink


