Verklaring financiële commissie van De Hollandsche Molen in 2019

De financiële commissie heeft de jaarrekening 2019 beoordeeld. De ververklaring van de
accountant was nog niet beschikbaar. De accountant zal naar verwachting een goedkeuring
afgeven.
Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2019 goed te keuren en decharge te
verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Op 25 maart hebben wij de jaarstukken besproken met de penningmeester en de directie. Naar
aanleiding van de overlegde jaarstukken en het gesprek hebben wij de volgende opmerkingen:
1. Het corona-virus zal gevolgen hebben voor het reilen en zeilen van de vereniging in
2020. De nationale molendag is afgelast. De begroting voor 2020 voorzag in een
tekort van 135.000 euro, maar het tekort zal waarschijnlijk hoger uitvallen. Baten uit
effecten zijn voorlopig ongewis.
2. Daarom kijkt de commissie kritischer naar een aantal kostenposten die stijgen. Zijn
deze kostenstijgingen incidenteel of structureel? Valt dit in 2020 (of 2021) bij te
stellen? De directie zal dit uitzoeken en komt daarop dit jaar terug.
3. De baten en lasten van de vereniging geven in de loop der jaren steeds meer
uitschieters te zien. Dat komt door fluctuaties bij nalatenschappen, overheidsbijdragen,
BankGiroloterij en resultaten van effecten. Rentebaten uit obligaties zijn laag. Koersen
van aandelen schommelen. De brochure over nalatenschappen is een goede aanzet.
4. De reserves van de vereniging zijn ruim voldoende om magere jaren te kunnen
overbruggen. De solvabiliteitspositie van de vereniging is solide. Een stijging van de
continuïteitsreserve achten wij niet noodzakelijk, omdat wij geen structurele
kostenstijging wensen.
5. Het aantal leden en donateurs is per saldo stabiel gebleven. De commissie geeft aan
dat de vereniging meer leden, donateurs of vrienden nodig heeft om de eigen baten
omhoog te krijgen en een stabiele kern in de cashflow te krijgen.
De commissie stelt vast dat het jaarverslag goed is verzorgd.
Woensdag 25 maart 2020.
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