Penningmeester tijdens jaarvergadering De Hollandsche Molen:

‘Goed jaar ondanks tekort’
De jaarcijfers over 2016 van De Hollandsche Molen tonen een tekort. Toch waren er geen ontevreden gezichten te zien tijdens de jaarvergadering
van De Hollandsche Molen op 18 maart 2017. Secretaris Arjan de Kok, die de vanwege privéomstandigheden verhinderde penningmeester
Rober Boeder verving, legde uit dat dit tekort (99.000 euro in plaats van de begrote 65.000 euro) vooral te maken had met de overdracht
van drie molens van de vereniging. De financiële commissie en de aanwezige leden gingen dan ook unaniem akkoord met de totaalcijfers.
Tekst: Nicole Bakker

“Ik presenteer u vandaag weliswaar een groter
tekort dan begroot. Het heeft echter een goede
reden. We hebben enkele molens kunnen overdragen aan nieuwe huisvaders. Dit bracht extra
kosten met zich mee van 100.000 euro maar
het tekort is slechts 30.000 euro groter dan
begroot”, aldus De Kok in zijn toelichting.
Over de bestemming van het geld dat De
Hollandsche Molen tot beschikking heeft is hij
duidelijk: ,,Onze vereniging zet zich in voor het
behoud van molens. Uit de cijfers blijkt dat we
maar liefst 90% van ons budget ook daadwerkelijk
besteden aan deze doelstelling. Dit percentage
is belangrijk, om onze huidige en nieuwe leden
te laten zien dat van iedere euro daadwerkelijk
zoveel mogelijk naar de molens gaat.’’
Secretaris Arjan de Kok gaf tijdens de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen een toelichting op de jaarrekening. (Foto: Roelof Kooiker)
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90% van het te besteden budget van De Hollandsche Molen
komt ten goede aan het molenbehoud.

Verzelfstandiging eigen molens
Al enige jaren geleden besloot de Algemene Vergadering dat de verenging het aantal eigen molens gaat verminderen. Soms is het even wachten
tot een ‘goede huisvader’ gevonden wordt. In
2016 zijn drie molens overgedragen, De molen
van Batenburg is inmiddels eigendom van het
Geldersch Landschap & Kasteelen. De Slokop in
Spaarndam en De Zwaan in Ouderkerk aan de
Amstel zijn nu naar Stadsherstel Amsterdam.
Molenfonds
In 2016 is het Molenfonds officieel gelanceerd.
Het fonds wordt dé plek waar moleneigenaren aan geld kunnen komen voor onderhoud,
restauratie en allerlei andere activiteiten in het
belang van de molen, zoals educatieve projecten
of evenementen. Het Molenfonds is een initiatief
van De Hollandsche Molen en komt voort uit
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Het huidige bestuur van De Hollandsche Molen. Achterste rij vlnr: Nico Papineau Salm (voorzitter), Robert Boeder (penningmeester) en
Hub van Erve; voorste rij vlnr: Arjan de Kok, Luuk van Term, Janny Zwerver (vicevoorzitter) en Lodewijk Zwierstra. (Foto: Wim Giebels)

de uitkomsten van het rapport Molentoekomst
dat medio 2015 werd gepresenteerd. De belangrijkste conclusie was dat voor de komende 10
jaar jaarlijks 5 miljoen extra nodig is voor molens
om deze verantwoord in stand te houden. De
Hollandsche Molen vindt dat het molenveld
ook zelf in de samenleving aan de slag moet om
voldoende geld op tafel te krijgen en niet te veel
moet leunen op de overheid. In het Molenfonds

zitten al bijdragen van de belangrijkste partner
van de vereniging, de BankGiro Loterij, en het
Gravin Van Bylandtfonds. De vereniging is hard
bezig om andere partners (fondsen en bedrijven) voor het fonds te vinden.
Moleneigenaren en -organisaties kunnen op
twee manieren een beroep doen op het Molenfonds. Zij kunnen een aanvraag indienen voor de

financiering van groot onderhoud en soms ook
restauraties. Daarnaast kunnen moleneigenaren
gebruikmaken van het speciale crowdfundingplatform dat op molenfonds.nl is te vinden. Hier
kunnen zij bij het publiek geld werven voor allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals
een schilderbeurt of de aanschaf van nieuwe
molenzeilen. Maar ook werving voor initiatieven
op het gebied van educatie, bijvoorbeeld het
samenstellen van een leskist, is mogelijk.
Nalatenschappen
De nalatenschappen zijn dit jaar weer hoger dan
begroot (293.000 euro in plaats van de begrote
170.000 euro). De Kok: “We blijven in onze
begroting altijd behoudend. Namens het bestuur Vlnr De Zwaan in Ouderkerk aan de Amstel, De Slokop in Spaarndam en de Molen van Batenburg in Batenburg. Hoewel de kostprijs symbolisch is,
1 euro, is bij deze molens ook een bijdrage gedaan voor het toekomstig onderhoud. Dit heeft geleid tot extra kosten van ruim 100.000 euro.
bedank ik iedereen die ons in een nalatenschap namelijk
(Foto’s: Mark Ravesloot en Hans de Kroon)
opneemt. Ook op deze wijze kan een ieder
bijdragen aan de molens en het molenbehoud
in Nederland. De overige inkomsten zijn redelijk controle is goed en soepel verlopen. De belangJaarrekening 2016 op website
rijkste wijzigingen ten opzichte van de weergave
binnen de begroting uitgekomen.”
van de jaarrekening van vorig jaar zijn tweeledig.
Het bestuur heeft op deze pagina slechts
Realisatie
Begroot Allereerst is zichtbaarder gemaakt welk deel van
een deel van de financiële huishouding van
de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij
Contributies
155 k
163 k
De Hollandsche Molen besproken met als
wordt doorbelast in de organisatie. Het betreft
Donaties
23 k
40 k
doel u enigszins wegwijs te maken in de
jaarlijks 140.000 euro. Als u de jaarrekening
Nalatenschappen
293 k
170 k
besteding van ook úw geld. Als u meer wilt
nader bekijkt ziet u in 11. Aandeel in acties van
Mei actie
16 k
14 k
weten over de cijfers van de vereniging kunt
derden en 18. Fondsen tbv derden dat dit bedrag
September actie
12 k
14 k
u terecht op molens.nl, de website van de
direct van de baten cq lasten zijn afgetrokken.
vereniging. Achter de knop ‘Over De HolVerder zijn bij 11. Subsidies ook de overheidslandsche Molen/Wat doen wij’ vindt u de
subsidies opgenomen die eerder onder 14a.
Accountant
Jaarrekening 2016.
Dit jaar is De Hollandsche Molen overgestapt Baten van activiteiten en 19. Eigen Molens waren
naar een andere accountant, Dubois & Co. De opgenomen.
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