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Verslag van de financiële commissie over 2021 

De financiële commissie heeft de jaarrekening van de vereniging over 2021 onderzocht. Op 

27 juni jl. vond hierover een gesprek plaats met de penningmeester, de directrice en het hoofd 

van de boekhouding.  

Naar aanleiding van dat onderzoek en dat gesprek komt de financiële commissie tot de 

volgende opmerkingen: 

1. Gevolgen van bestuurlijke veranderingen voor de financiële commissie. De Algemene 

Vergadering gaat zich beraden over het voorstel van het bestuur om over te gaan naar 

een directeur-bestuurder met een raad van toezicht. Voor het geval bij die wijziging de 

financiële commissie gehandhaafd blijft, verzoekt de financiële commissie het bestuur 

om bij de voorgenomen statutenwijziging de taken en de bevoegdheden van die 

commissie duidelijker te omschrijven. 

 

2. Vacatures: er staat een geruime tijd een vacature bij de financiële commissie open die 

nog moet worden vervuld.  

 

3. Het aantal leden van de vereniging is vorig jaar wederom licht gedaald van 3.221 naar 

3.181 (stand per 31 december 2021): dus 40 leden minder, dat is 1% omlaag. Daarbij 

komt dat 41% van de leden nog met een acceptgiro betaalt. Met ingang van 1 juni 

2023 verdwijnt de acceptgiro. Er is nog in beperkte mate tijd beschikbaar met deze 

leden contact op te nemen en ze verzoeken om te schakelen naar automatische incasso 

of een betaalverzoek per e-mail. 

 

4. Rabo certificaten zijn achtergestelde obligaties; dat zijn geen gewone obligaties. 

 

5. Termen of begrippen in jaarrekening consequent doorvoeren (bijv. bij de 

resultaatsbestemming op blz. 32 en op blz. 89 dezelfde termen voor reserves en 

fondsen gebruiken als bij de balans op blz. 31). 

 

6. De vereniging streeft naar een structureel sluitende begroting. De begroting voor 2022 

geeft begroting een tekort te zien doordat nalatenschappen en resultaten van effecten 

voorzichtig zijn geraamd. Vriendenloterijgelden en overheidsbijdragen worden over 

meerdere jaren verdeeld en uitgegeven. 

 

7. Het overzicht van toekenningen (blz. 60) recapituleert de dankbare resultaten van 

nalatenschappen, overheidsbijdragen, vriendenloterijgelden en het molenfonds. 

 

8. Het coronavirus is nog niet voorbij, maar het is fijn dat dit jaar de draad voor onze 

verenigingsactiviteiten kan worden opgepakt. Tijdens de nationale molendag op 14 en 

15 mei 2022 kon publiek gelukkig weer op molens worden ontvangen. 

 

9. De financiële commissie is van mening dat de omvang van het Bestuursverslag en de 

jaarrekening niet uitnodigt tot lezen en geeft het bestuur in overweging om te 

onderzoeken of een deel van de informatie op andere wijze ter kennis van 
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geïnteresseerden kan worden gebracht (bijv. op de website van de vereniging of een 

infographic). 

 

10. De goedkeurende verklaring van de accountant is beschikbaar. 

 

De financiële commissie adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening over 2021 goed 

te keuren. Die goedkeuring zal tot gevolg hebben dat decharge aan het bestuur wordt verleend 

voor het gevoerde financiële beleid. 

Woensdag 7 juli 2022. 

De financiële commissie: 

- Willem Rol 

- Andries van de Ridder. 

 

 

 


