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Evenals het jaar 2020 was het jaar 2021 door de corona-pandemie een 
bijzonder jaar. Met inachtneming van de coronamaatregelen kon de winkel 
gelukkig open blijven. De netto opbrengst van de molenwinkel bedroeg 
afgerond € 13.923, ca. € 500 hoger dan vorig jaar. Het voordelig 
exploitatieresultaat ad € 8.551,75 is toegevoegd aan het eigen vermogen.   
 

Balans per 31 december  
Debet 

 2021 2020 
Kas 
Activa 
Liquide middelen 
Nog te ontvangen subsidie gemeente 
Nog te ontvangen subsidie provincie 

1.986,60 
5.776,82 

91.763,85 
2.083,--  

-,-- 

1.619,15 
7.319,48 

85.163,14 
2.083,-- 

-,-- 
Nog te ontvangen  
Terug te ontvangen BTW 
 

269,80 
1.456,61 

 

395,98 
124,33 

 103.336,68 96.705,08 
Credit 

 2021 2020 
Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve groot onderhoud 
Bestemmingsreserve molenbiotoop 
Crediteuren 

91.434,22 
11.099,78 

600,-- 
202,68 

82.882,47 
12.865,09 

600,-- 
357,52 

 103.336,68 96.705,08 
 
Toelichting op de balans 
Kas 
Dit betreft de in 2021 ontvangen kasopbrengsten die nog moeten worden 
afgestort bij de bank en het wisselgeld. 
Activa 
Deze post heeft betrekking op de investeringen minus de afschrijvingen en de  
winkelvoorraad. De investeringen worden in 10 jaar afgeschreven, met 
uitzondering van de molenzeilen die in 7 jaar worden afgeschreven. Het bedrag 
van de afschrijvingen 2021 is € 842,66.  
Nog te ontvangen subsidies 
Dit betreft de nog te ontvangen subsidie van de gemeente met betrekking tot 
2021. 
Terug te ontvangen BTW 
Dit betreft de per saldo over het vierde kwartaal van 2021 terug te ontvangen 
BTW. Met ingang van 2021 wordt per kwartaal BTW-aangifte gedaan. 
 
Eigen vermogen 

Eigen vermogen per 1-1-2021 82.882,47 
bij: Voordelig saldo resultaatrekening 2021 
             

8.551,75 
  

Eigen vermogen per 31-12-2021 91.434,22 
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Reserve groot onderhoud 

Saldo reserve groot onderhoud 1-1-2021 12.865,09 
Bij: Dotatie 2021 
Af:  Kosten groot onderhoud 2021        

14.000,--   + 
15.765,31  

Saldo reserve groot onderhoud per 31-12-2021 11.099,78 
 

Resultatenrekening  

  Lasten 2021  2020 Baten 2021 2020 
Dotatie reserve 
groot onderhoud 
Klein onderhoud 
Inkoop winkel 
Algemene kosten 
Bestuurskosten 
Afschrijvingskosten 
Kosten Molendag 
Aanleg gootsysteem 
 
Voordelig saldo 
 
  

 
14.000,--
1.292,84 

14.614,55 
2.018,67 
2.324,97 

842,66 
-,-- 

11.137,-- 
 

8.551,75 
 
 
 
 
 

14.000,--
482,51

11.408,53
1.686,96
3.962,99
2.123,14

--,-

6.348,35

Subsidie Rijk en  
Provincie 
Subsidie Gemeente 
Donateurs 
Rente  
Opbrengst winkel 
Crowdfunding 
gootsysteem 
Onttrekking reserve 
groot onderhoud 
voorgootsysteem 
  

 
9.010,-- 
2.083,-- 
4.010,-- 

4,78 
28.537,66 

 
10.994,90 

 
 

142,10 

 
9.055,--
2.083,--

4.042,50
4,78

24.827,20
 

-,--
 
 
 
 
 
 
 

 54.782,44 40.012,48  54.782,44 40.012,48
 
Toelichting op de resultatenrekening 
 
Dotatie reserve groot onderhoud 
Jaarlijks wordt € 14.000 aan de reserve groot onderhoud toegevoegd. De werkelijke 
kosten voor groot onderhoud komen ten laste van de reserve.  
Bestuurskosten 
Dit betreft onder meer advertenties, afscheid vrijwilligers, drukwerk  jaarverslag, porti, 
inspectie monumentenwacht, lidmaatschappen, en congressen. 
Subsidies 
De subsidie van het Rijk wordt als voorschot uitgekeerd in zes jaarlijkse termijnen tot 
een bedrag van 90% van de toegezegde subsidie. Aan het eind van de zesjarige 
subsidieperiode vindt de definitieve afrekening plaats en wordt in principe de 
resterende 10% uitgekeerd. De provincie heeft een bedrag toegekend dat in zes 
jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd. De gemeente kent jaarlijks subsidie toe. 
Omzet en resultaat molenwinkel 
De netto opbrengst van de molenwinkel is bijna € 4.000 hoger dan de netto opbrengst  
in 2020. Het resultaat van de winkel is ca. € 500 hoger dan dat van 2020 en bedraagt  
afgerond € 13.923.   
Onderzoek kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft het bestuur van de Stichting geadviseerd de 
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer in 2021 en de 
verantwoording die daarover is afgelegd.  


