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Bestuursverslag 2021 
 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel blijkens 

artikel 2 van de statuten de vereniging De Hollandsche Molen (hierna "de vereniging" genoemd) in de 

gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Om dat doel te 

bereiken verwerft, administreert en beheert de Stichting fondsen in algemene zin en fondsen op 

naam. De stichting beheert voor de vereniging tevens alle ontvangen schenkingen en 

nalatenschappen. Feitelijk beheert de stichting het vermogen van de vereniging.  

 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens te Amsterdam verklaart vereniging De Hollandsche 

Molen de financiële middelen te zullen verschaffen om haar activiteiten zoals vastgelegd in jaarplannen 

en jaarbegrotingen te kunnen realiseren.  Alvorens tot uitvoering van deze jaarplannen over te gaan 

dient de vereniging de begroting voor enig jaar ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voor 

te leggen. Ter goedkeuring voorgelegde jaarplannen en jaarbegrotingen zullen marginaal getoetst 

worden op toereikendheid van de in beheer genomen vermogensbestanddelen, inclusief de 

waardestijging of waardevermindering door beleggingsresultaten, van de vereniging. 

 

In de samenstelling van het bestuur trad gedurende het verslagjaar geen wijziging op. Per 31 

december 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

De heer drs. N. Papineau Salm, voorzitter; 

Drs. R.C. Boeder, penningmeester; 

Dhr. A.V. de Kok, secretaris; 

Dhr. A.H.P.M. Meesters, lid; 

Dhr. J.V. van Noorle Jansen, lid. 

 

De belangrijkste activiteiten in het verslagjaar bestonden uit: 

• Het beheren van het vermogen en de aan de Stichting toevertrouwde ‘fondsen op naam’; 

• Het vaststellen van de jaarrekening 2020 stichting FAOM; 

• Het bestemmen van het resultaat 2020 stichting FAOM; 

• Het kennis nemen van de jaarrekening 2020 van vereniging De Hollandsche Molen. 

 

Ten behoeve van het beheer van het vermogen en de fondsen op naam is op 10 maart 2005 tussen 

de Stichting en  MeesPierson B.V. (thans ABN AMRO Mees Pierson) een "overeenkomst van 

Effectendienstverlening" gesloten. In 2011 is op verzoek van het bestuur het beleggingsbeleid herzien. 

Belangrijke elementen hieruit zijn: 

1. Uitgangspunt voor het Fonds is behoud van vermogen op lange termijn en inkomsten ter dekking 

van uitgaven. 

2. Keuze voor een defensief beleggingsbeleid met een asset mix van 30% zakelijke waarden 

(aandelen en alternatieve beleggingen) en 70% vastrentende waarden (obligaties en liquiditeiten), 

met resp. bandbreedtes van 20-40% en 50-80%. 

3. Aansluiting bij de door het VFI gemaakte richtlijn duurzaam beleggen. 

4. Streefrendement van gemiddeld 5% per jaar. 

 

Begin 2020 brak wereldwijd de corona pandemie uit. De impact op de samenleving is groot en heeft 

mogelijk ook zijn gevolgen voor de activiteiten van De Hollandsche Molen en op de financiële positie 

van de stichting FAOM. Zowel het bestuur van de stichting FAOM als het bestuur van De 

Hollandsche Molen houden de vinger goed aan de pols om de situatie voortdurend te beoordelen en 

waar nodig maatregelen te nemen.  

 

Het bestuur van de Stichting FAOM Amsterdam, maart 2021 
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Balans per 31 december 2021 

 
 

 ACTIVA   

  31-dec-21 31-dec-20 

1 Vaste activa   

 Materiële vaste activa voor de bedrijfs-   

        voering van de eigen organisatie 531.804 531.804 

 Materiële vaste activa - vastgoed beleggingen 437.234 437.234 

 Totaal vaste activa 969.038 969.038 

    

 Vlottende activa   

3 Vorderingen 6.310 6.203 

4 Effecten 2.106.933 2.052.456 

5 Liquide middelen 1.250.954 844.764 

 Totaal vlottende activa 3.364.197 2.903.423 

    

 Totaal activa 4.333.235 3.872.461 

    

    

 PASSIVA   

  31-dec-21 31-dec-20 

6 Reserves   

 Continuïteitsreserve 943.641 1.049.107 

 Bestemmingsreserves 142.919 172.293 

 Reserve financiering activa 531.804 531.804 

 Reserve doelbesteding 653.326 247.938 

  2.271.690 2.001.142 

7 Fondsen   

 Bestemmingsfondsen 529.394 534.727 

  529.394 534.727 

    

 Totaal Reserves en Fondsen 2.801.084 2.535.869 

    

8 Rekening Courant De Hollandsche Molen 1.438.614 1.281.972 

    

9 Kortlopende schulden   

 Overige schulden en overlopende passiva 93.537 54.620 

 Totaal kortlopende schulden 93.537 54.620 

    

 Totaal schulden 1.532.151 1.336.592 

    

 Totaal passiva 4.333.235 3.872.461 
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Staat van baten en lasten 

 

 BATEN Realisatie Begroting  Realisatie 

  2021 2021 2020 

11 Baten van Particulieren           187.107              33.000            110.000  

 Som van de geworven baten           187.107              33.000            110.000  

16 Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten 

            45.515              45.515              45.515  

 Som der baten           232.622              78.515            155.515  

     

 LASTEN Realisatie Begroting  Realisatie 

  2021 2021 2020 

 Besteed aan doelstellingen    

21 Draagvlakverbreding             12.179              12.331              10.499  

22 Belangenbehartiging               8.119                8.220                3.360  

23 Advisering               2.030                2.055                4.329  

24 Fondsen t.b.v. derden           202.635              36.755            271.400  

25 Eigen molens               2.030                2.055                1.615  

            226.993              61.416            291.203  

     

26 Werving baten              2.030               2.055                  840  

     

27 Beheer en administratie              8.119               8.220               6.364  

     

 Som der lasten           237.142              71.691            298.407  

     

 Saldo voor financiële baten en lasten              4.520-              6.824            142.892- 

     

30 Saldo financiële baten en lasten           269.735              59.746              74.044  

     

 Saldo van baten en lasten           265.215              66.570              68.848- 

     

 Resultaatsbestemming    

     

 Mutatie bestemmingsfondsen -5.333 1.396 -18.970 

 Mutatie bestemmingsreserves -29.374 -25.000 -55.232 

 Mutatie Continuïteitsreserve -105.466 26.637 274.764 

 Mutatie Reserve doelbesteding 405.388 63.536 -269.410 

 Mutatie Reserve financiering activa 0 0 0 

 Saldo resultaatsbestemming           265.215              66.570              68.848- 
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 

 

Algemeen 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften van de nieuwe Richtlijn 650 (fondsenwervende 

instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd.  

 

Groepsrelaties en voornaamste activiteiten 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) vormt een groep met één andere instelling, te 

weten vereniging De Hollandsche Molen. De groepsrelaties worden in het onderstaande toegelicht. 

Voor de groep is een samengevoegde jaarrekening opgesteld, om inzicht te geven in de resultaten en 

vermogenspositie van de groep. Deze samengevoegde jaarrekening is op te vragen bij de genoemde 

vereniging. 

 

Het bestuur van de vereniging De Hollandsche Molen heeft besloten dat vermogensbestanddelen 

kunnen worden overgedragen aan de stichting FAOM. De stichting beheert de overgedragen 

vermogensbestanddelen. Het bestuur van de stichting wordt statutair gevormd door de voorzitter, 

secretaris en penningmeester van vereniging De Hollandsche Molen, aangevuld met twee overige leden. 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens stelt jaarlijks, aan de hand van de jaarbegroting van de 

Vereniging, de voor dat verenigingsjaar benodigde financiële middelen beschikbaar, voor zover de 

overgedragen vermogensbestanddelen inclusief de waardestijging of -vermindering door 

beleggingsresultaten daartoe toereikend zijn. Voor de stichting wordt ook deze eigen jaarrekening 

opgesteld. Het aantal geplande activiteiten van de vereniging en de financiële omvang daarvan wordt 

onder andere bepaald door de opbrengsten van het vermogen van de vereniging.  

 

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens is opgericht op 9 maart 1972 en is gevestigd te 

Amsterdam en heeft ten doel de vereniging De Hollandsche Molen in de gelegenheid te stellen molens 

aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Om dat doel te bereiken verwerft, administreert en 

beheert de stichting fondsen in algemene zin en fondsen op naam. De stichting beheert voor de 

vereniging tevens alle ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Feitelijk beheert de stichting het 

vermogen van de vereniging. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, heeft de stichting zich 

garant gesteld voor het exploitatietekort van de vereniging in enig jaar.  

 

Het resultaat van stichting FAOM was  € 265.215 positief. Het saldo van reserves en fondsen van 

stichting FAOM was € 2.801.084. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 

waarop zij betrekking hebben. 

 

Richtlijn 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften van Richtlijn 650 (fondsenwervende 

instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd.  

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen. De 

afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.  

 

Vastgoedbeleggingen 

De ter belegging aangehouden onroerend goed is gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

 

Afschrijvingen 

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

▪ Gebouw Zeeburgerdijk 133-139, Amsterdam : 2 1/2. (tot max. 100% WOZ-waarde) 

▪ Verbouwingskosten en inbouwapparatuur : 10. 

 

Componentenbenadering  

De Stichting hanteert de zogenoemde componentenbenadering hetgeen inhoudt dat belangrijke 

bestanddelen van een materieel vast actief afzonderlijk worden afgeschreven. De afschrijving vangt 

aan wanneer het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. De afschrijving stopt  

bij buitengebruikstelling of wanneer het actief is gedesinvesteerd. De afschrijvingskosten worden 

verwerkt in de staat van baten en lasten. Deze stelselwijziging is op grond van de overgangsbepaling die 

hiervoor in de RJ is opgenomen, in afwijking van de bestaande RJ richtlijn over stelselwijzigingen, 

prospectief verwerkt. Dit houdt in dat de componentenbenadering voor groot onderhoud alleen op 

nieuwe componenten van materiële vaste activa van toepassing is. En hoeft niet met terugwerkende 

kracht toegepast te worden op (componenten van) materiële vaste activa die al vóór 1 januari 2019 in 

de balans zijn verwerkt. 

 

Impairment of vervreemding van vaste activa 

De Stichting verantwoordt materiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Volgens deze grondslagen dienen activa met een 

lange levensduur te worden beoordeeld op impairment wanneer wijzigingen of omstandigheden zich 

voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een 

bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en 

de reële waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 

boekwaarde of lagere marktwaarde, onder aftrek van verkoopkosten. In 2021 is geen bedrag voor 

impairment geboekt. 

 

Beleggingen 

De beleggingen (inclusief de obligaties) zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde.  
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Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Vorderingen op grond van 

nog niet afgewikkelde nalatenschappen worden op basis van de akte van verdeling gedaan.  

 

Continuïteitsreserve 

De maximale omvang van de continuïteitsreserve bedraagt anderhalf maal de uitvoeringskosten van 

het huidige boekjaar van de samengevoegde jaarrekening. Dit maximum is ontleend aan de VFI-

richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. 

 

Reserve Doelbesteding 

Dit is de reserve die aangehouden wordt ten behoeve van de doelbesteding van de stichting. 

 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves betreffen fondsen waaraan door het bestuur een bestemming is gegeven. 

Hieronder valt: 

Bestemmingsreserve Koos Andriessen Moleneducatiefonds – Het Molenfonds kan vanaf eind 2019 ook 

educatieve projecten subsidiëren dankzij de nalatenschap van prof. dr. J.E (Koos) Andriessen, onder 

meer ex-minister van Economische Zaken. Uit deze nalatenschap is door het bestuur het Koos 

Andriessen Moleneducatiefonds gevormd, met als doel het bevorderen van educatieve projecten op de 

molen. 

 

Bestemmingsfondsen 

De bestemmingsfondsen betreffen fondsen waaraan door derden een bestemming is gegeven. 

Waaronder: 

Fonds Van Lange – dit betreft een nalatenschap “onder de last om deze erfenis te gebruiken voor de 

aankoop van onroerende zaken in de Provincie Utrecht”. Dit fonds is overgemaakt ten behoeve van 

te betalen fondsen voor molens in de Provincie Utrecht van het Molenfonds van de Vereniging De 

Hollandsche Molen in 2021. Het fonds is nu leeg. 

Stokhuyzen Publicatie Fonds – Dit fonds betreft een in 1998 ontvangen nalatenschap. In overleg met de 

nabestaanden van mevrouw C. Stokhuyzen is door het bestuur besloten deze nalatenschap te 

bestemmen ten behoeve van publicatie doeleinden. 

Wijnaendts-Luijten Fonds – Dit fonds betreft een in 1995 ontvangen nalatenschap. Het rendement van 

dit op bankrekeningen aangehouden of in obligaties belegde vermogen wordt in het jaar volgend op het 

boekjaar ter beschikking gesteld voor het onderhoud aan molens in de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. Van het rendement wordt 10% toegevoegd aan het kapitaal van het fonds en 10% aan 

vereniging De Hollandsche Molen verstrekt wegens verrichte werkzaamheden.  

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn schulden van langer dan één jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden bevatten schulden en vooruit ontvangen bedragen korter dan een jaar. 

 

Baten uit fondsenwerving 

Onder baten uit fondsenwerving wordt verstaan de baten uit fondsenwervende activiteiten. 

 

Kosten uit fondsenwerving 

Onder kosten uit fondsenwerving wordt verstaan de ter zake van fondsenwervende activiteiten 

gemaakte direct toerekenbare kosten, evenals de aan fondsenwervende activiteiten toegerekende 

indirecte (uitvoerings)kosten. 

 

Lasten op grond van de doelstelling 
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Onder lasten op grond van de doelstelling wordt verstaan de directe kosten voor activiteiten, gericht op 

het verwezenlijken van de statutaire doelstellingen van de Vereniging. 

 

Financiële baten en lasten 

Onder financiële baten en lasten wordt verstaan interestbaten en -lasten, evenals de resultaten uit de 

effectenportefeuille. 

 

Gebruik van schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 

grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
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Toelichting op de balans  

1. Vaste activa 
 

 

 

   2021 2020 

     

Materiële vaste activa voor de bedrijfsvoering eigen organisatie 531.804 531.804 

Materiële vaste activa - vastgoed beleggingen  437.234 437.234 

   969.038 969.038 

 

 

 

Het verloop van de materiële vaste activa voor de bedrijfsvoering van de eigen organisatie is als volgt: 

 
 

 Gebouwen en Inventaris Totaal Materiële 

 terreinen en overige Gebouwen en vaste activa 

  (incl. verbou-   materiële  Inventaris  vastgoed  

  wingskosten)   vaste activa  2021  beleggingen  

     

Cumulatieve aanschafwaarde 1/1/2021 588.636  0  588.636  437.234  

Cumulatieve afschrijving 1/1/2021 -56.832  0  -56.832  0  

Boekwaarde 1/1/2021 531.804  0  531.804  437.234  

     

Mutaties in de boekwaarde     

* Investeringen 0  0  0  0  

* Desinvesteringen 0  0  0  0  

* Afschrijvingen 0  0  0  0  

* Afschrijvingen desinvesteringen 0  0  0  0  

 0  0  0  0  

     

Cumulatieve aanschafwaarde 31/12/2021 588.636  0  588.636  437.234  

Cumulatieve afschrijving 31/12/2021 -56.832  0  -56.832  0  

Boekwaarde 31/12/2021 531.804  0  531.804  437.234  

 

 

De WOZ-waarde (per 1 januari 2021) van het kantoorgedeelte aan de Zeeburgerdijk te Amsterdam 

bedraagt € 749.000 (2020: € 754.000). Voor het kantoorpand is € 0 afgeschreven conform regelgeving 

omdat de boekwaarde de restwaarde heeft bereikt. 

 

De vastgoedbeleggingen betreffen de appartementen aan de Zeeburgerdijk 135 en 137 te 

Amsterdam, die worden verhuurd aan derden. De WOZ-waarde (per 1 januari 2021) van de twee 

appartementen aan de Zeeburgerdijk te Amsterdam bedraagt € 872.000 (2020: € 851.000). Voor het 

kantoorpand is € 0 afgeschreven conform regelgeving omdat de boekwaarde de restwaarde heeft 

bereikt. 

 

Over de materiele vaste activa – vastgoed beleggingen was geen afschrijving omdat dit bedrag gelijk is 

aan de restwaarde. 
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Onroerend goed Zeeburgerdijk te Amsterdam 

De Hollandsche Molen is gehuisvest op de Zeeburgerdijk 139 te Amsterdam. Op 14 juli 2000 werd het 

pand door Woonstichting De Key in eigendom overgedragen aan de vereniging i.c. De Koningspil B.V. 

(destijds een BV van de Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens ) tegen betaling van de 

koopsom van € 680.670,32.  

 

Het pand Zeeburgerdijk 133 - 139 is gebouwd in 1971 en bestaat uit: 

• Het appartement Zeeburgerdijk 135; 

• Het appartement Zeeburgerdijk 137; 

(beide appartementen zijn verhuurd) 

• Op de begane grond bevinden zich de kantoor- en werkruimten van het verenigingsbureau. Op de 

1e verdieping (voormalig nr. 133) is het documentatiecentrum van de vereniging ingericht. Op deze 

verdieping is ook een vergaderruimte. Een deel van de ruimte is door De Hollandsche Molen 

onderverhuurd. 

 

Op 20 december 2012 werd het pand door de vennootschap Koningspil B.V. in eigendom overgedragen 

aan stichting FAOM . De kantoorruimten zijn door stichting FAOM verhuurd aan de Vereniging. De 

huursom bedraagt  € 45.515 per jaar. Per 9 december 2013 is het pand gesplitst. 

2. Vorderingen 

 

 2021 2020 

   

Overige vorderingen 1.589 4.641 

Overlopende activa 4.721 1.562 

 6.310 6.203 

   

   

   

Overige vorderingen   

 2021 2020 

Te ontvangen bedragen  0 2 

Te vorderen dividendbelasting 1.589 4.639 

 1.589 4.641 

   

   

Overlopende activa   

 2021 2020 

   

Vooruitbetaalde kosten 4.721 1.562 

 4.721 1.562 
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3. Effecten 

 

De effecten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 
 

 2021 2020 

   

Aandelen (beursgenoteerd) 1.197.903 955.010 

Obligaties (marktwaarde) 909.030 1.097.446 

 2.106.933 2.052.456 

   

   

   

Mutaties effectenportefeuille   

   

Mutaties in 2021 ten opzichte van 2020 2021 2020 

   

Stand per 1 januari 2.052.456 2.128.996 

Mutaties in de boekwaarde:   

* Aankopen 7.271 159.130 

* Verkopen en uitlotingen -182.739 -261.079 

* Koersverschillen 229.946 25.409 

Stand per 31 december 2.106.933 2.052.456 

 

 

Ten behoeve van het beheer van het vermogen en de fondsen op naam is op 10 maart 2005 tussen 

de stichting en MeesPierson B.V. (thans ABN AMRO Mees Pierson) een “overeenkomst van 

Effectendienstverlening” gesloten waar na evaluatie in eerdere jaren op verzoek van het bestuur het 

beleggingsbeleid herzien. Belangrijke elementen hieruit zijn: 

1. Uitgangspunt voor het Fonds is behoud van vermogen op lange termijn en inkomsten ter dekking 

van uitgaven. 

2. Keuze voor een defensief beleggingsbeleid met een vermogensmix van 30% zakelijke waarden 

(aandelen en alternatieve beleggingen) en 70% vastrentende waarden (obligaties en liquiditeiten), 

met resp. bandbreedtes van 20-40% en 50-80%. 

3. Aansluiting bij de door het VFI gemaakte richtlijn duurzaam beleggen. 

4. Streefrendement van gemiddeld 5% per jaar. 

 

Aan- en verkopen worden met name gedaan om te voldoen aan het defensief beleggingsbeleid en de 

vermogensmix binnen de bandbreedte te houden. Tevens spelen kosten en duurzaamheid van fondsen 

een rol om eventueel over te gaan tot aan- en verkoop. 

 

Ten opzichte van de waardering van de effecten per 1 januari 2020 is er een winst op de effecten 

vanwege de koersen per 31 december 2020. 

 

In 2020 is zijn de effecten die voor het Wijnaendts-Luytenfonds beheerd werden samengevoegd met de 

algemene effecten. Dit vanwege kostenbesparing op het beheer door de ABN Amro bank. De 

opbrengsten worden verdeeld naar rato. 

 

Voor een uitsplitsing van de effecten, zie tabel B in de bijlagen. 
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4. Liquide middelen 

 
 

 2021 2020 

   

Kas 0 0 

ABN-AMRO Bank 1.208.022 812.687 

ABN-AMRO Bank Fonds Van Lange 2.568 2.568 

Rabobank 40.364 29.509 

Kruisposten 0 0 

 1.250.954 844.764 

 

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

5. Reserves 

 

Het eigen vermogen betreft zowel het vrij besteedbare vermogen als het vastgelegd vermogen. 

 
 

Verloopstaat Contin. Reserve Bestemm. Reserve Bestemm. Totaal 

Reserves en Fondsen Reserve Doel- reserves financiering fondsen  

  besteding  activa   

Stand per 1 jan 2021 1.049.107 247.938 172.293 531.804 534.727 2.535.869 

Resultaatsbestemming 2021 -105.466 376.014 0 0 -5.333 265.215 

Onttrekkingen       

  bestemmingsreserves  29.374 -29.374   0 

Toevoeging       

  bestemmingsreserves  0 0   0 

Mutatie Reserve financiering       

  activa  0  0  0 

Overige mutaties      0 

Stand per 31 dec 2021 943.641 653.326 142.919 531.804 529.394 2.801.084 

(na resultaatbestemming)       

 
 

Bestemmingsreserves    2021 2020 

Bestemmingsreserve Koos Andriessen Moleneducatiefonds 142.919 172.293 

    142.919 172.293 

      

      

Bestemmingsreserve Koos Andriessen Moleneducatiefonds 2021 2020 

Stand op 1 januari     172.293 227.525 

Toevoegingen    0 0 

Onttrekkingen    -29.374 -55.232 

Stand op 31 december     142.919 172.293 
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Het Molenfonds kan vanaf eind 2019 ook educatieve projecten subsidiëren dankzij de nalatenschap van 

prof. dr. J.E (Koos) Andriessen, onder meer ex-minister van Economische Zaken. Uit deze nalatenschap 

is door het bestuur het Koos Andriessen Moleneducatiefonds gevormd, met als doel het bevorderen 

van educatieve projecten op de molen. In het huidig boekjaar is een onttrekking gedaan wegens 

subsidiëring educatieve projecten en een vergoeding uitvoeringskosten aan De Hollandsche Molen. 

 
 

Reserve financiering activa    2021 2020 

Reserve financiering activa voor bedrijfsvoering  531.804 531.804 

    531.804 531.804 

 

 

Reserve financiering activa voor bedrijfsvoering 

De reserve financiering activa omvat de activaposten (gebouwen en terreinen, inventaris en overige 

materiële vaste activa) waarin middelen zijn vastgelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering. Om deze 

reden zijn deze middelen niet vrij besteedbaar.  

6. Fondsen 

 

Bestemmingsfondsen 

 
 

 2021 2020 

   

Fonds Van Lange 142.887 142.887 

Stokhuyzen Publicatie Fonds 21.755 31.755 

Wijnaendts-Luijten Fonds 364.752 360.085 

 529.394 534.727 

 

Fonds Van Lange 

Dit betreft een nalatenschap “onder de last om deze erfenis te gebruiken voor de aankoop van 

onroerende zaken in de Provincie Utrecht”. Het bestuur van De Hollandsche Molen heeft in 2021 

besloten het Fonds Van Lange ook te gebruiken voor restauraties en groot onderhoud aan molens in de 

provincie Utrecht 

  

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 

 
 

  Na voorstel   Na voorstel  

  bestemming   bestemming  

  exploitatie-   exploitatie-  

  saldo 2021   saldo 2020  

   

Stand per 1 januari 142.887 142.887 

Onttrekking 0 0 

 142.887 142.887 
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Stokhuyzen Publicatie Fonds 

Dit fonds betreft een in 1998 ontvangen nalatenschap. In overleg met de nabestaanden van mevrouw 

C. Stokhuyzen is door het bestuur besloten deze nalatenschap te bestemmen ten behoeve van publicatie 

doeleinden. In het verslagjaar heeft er een onttrekking plaats gevonden voor het jubileumboek van de 

Gilde Vrijwillige Molenaars.  

 

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  

 
 

  Na voorstel   Na voorstel  

  bestemming   bestemming  

  exploitatie-   exploitatie-  

  saldo 2021   saldo 2020  

   

Stand per 1 januari 31.755 51.852 

Onttrekking -10.000 -20.097 

 21.755 31.755 

 

 

Wijnaendts-Luijten Fonds 

Dit fonds betreft een in 1995 ontvangen nalatenschap. Het rendement van dit op bankrekeningen 

aangehouden of in obligaties belegde vermogen wordt in het jaar volgend op het boekjaar ter 

beschikking gesteld voor het onderhoud aan molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Van het 

rendement wordt 10% toegevoegd aan het kapitaal van het fonds en 10% aan vereniging De Hollandsche 

Molen verstrekt wegens verrichte werkzaamheden.  

In 2020 is €46.667 toegevoegd en €42.000 onttrokken aan het fonds. 

 

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 

 
 

  Na voorstel   Na voorstel  

  bestemming   bestemming  

  exploitatie-   exploitatie-  

  saldo 2021   saldo 2020  

   

Stand per 1 januari 360.085 358.958 

Bestemming/verdeling exploitatiesaldo:   

* Toevoegingen 46.667 11.270 

* Onttrekkingen -42.000 -10.143 

 364.752 360.085 

 

 
 

Rendement WLF  

Totaal rendement 46.667 

10% rendement voor DHM 4.667 

10% rendement toevoeging voor WLF 4.667 

80% rendement verplichting van WLF 37.334 

Afrondingsverschil 1 
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7. Rekening courant de Hollandsche Molen 

 
 

 2021 2020 

   

R/C De Hollandsche Molen 1.438.614 1.281.972 

 1.438.614 1.281.972 

 

 

De stijging is voornamelijk te verklaren door het overboeken van Fonds van Lange en het compenseren 

van het negatieve resultaat in het huidig boekjaar van de vereniging De Hollandsche Molen. 

8. Kortlopende schulden 
 

 2021 2020 

   

Overige schulden en overlopende passiva 93.537 54.620 

 93.537 54.620 

   

   

   

Overige schulden en overlopende passiva   

   

 2021 2020 

   

Aangegane verplichtingen uit ontvangen middelen:   

* Wijnaendts-Luijten Fonds 40.858 9.476 

Te betalen overige kosten 52.678 45.144 

Overige 1 0 

 93.537 54.620 

 

Te betalen overige kosten 

De te betalen overige kosten bestaan uit €48.791 te betalen verplichtingen voor het Koos Andriessen 

Moleneducatiefonds en €3.887 overlopende bankkosten. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 

De niet uit de balans blijkende rechten betreffen de huuropbrengsten van de appartementen. De 

appartementen bevinden zich boven de kantoren van De Hollandsche Molen in Amsterdam.  



Stichting FAOM 

 

 18 

Toelichting samengevoegde staat van baten en lasten 

 

Resultaat 2020 

 

Het verslagjaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 265.215 . Er was een positief resultaat 

van €  66.570  begroot. Het verschil is deels ontstaan door de verliessubsidie bij De Hollandsche Molen 

min de herwaardering van de effecten per jaar ultimo. 

 

De Stichting heeft 96% van haar uitgaven besteed aan het doel waar zij voor is opgericht, het behoud 

van molens in Nederland. 

 

 

Bestedingspercentages 
 

 Realisatie Begroting  Realisatie 

 2021 2021 2020 

Doelbestemmingspercentage Lasten 96% 86% 98% 

Doelbestemmingspercentage Baten 98% 78% 187% 

Wervingskostenpercentage 1% 6% 1% 

    

Beheer en administratie          8.119           8.220           6.364  

 

 

Ter informatie zijn in de tabel opgenomen het: 

• bestedingspercentage lasten: percentage dat wordt gevonden door het totaal van de bestedingen aan 

de doelstellingen te delen door de som der lasten; 

• bestedingspercentage baten: percentage dat wordt gevonden door het totaal van de bestedingen aan 

de doelstellingen te delen door de som der baten. De realisatie van de nalatenschappen zijn hoger 

dan begroot, hierdoor is het doelbestemmingspercentage baten lager geworden. 

• wervingskostenpercentage: percentage dat wordt gevonden door het totaal van de wervingskosten 

te delen door de som der geworven baten. 

• beheer en administratie: het totaal van de beheer- en administratiekosten. 

11. Baten van particulieren 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Nalatenschappen 187.107 33.000 110.000 

Totaal Baten van Particulieren 187.107 33.000 110.000 
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12. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 

 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Baten kantoorverhuur Zeeburgerdijk 45.515 45.515 45.515 

Totaal Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of diensten 

45.515 45.515 45.515 

 

 

Bij baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of is de verhuur van het pand aan de 

Zeeburgerdijk 139 aan de vereniging opgenomen. 

 

Kostentoerekening 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

 Kosten van activiteiten      196.546        30.590      266.102  

 Salarissen en sociale lasten              -                -                -    

 Pensioenlasten              -                -                -    

 Ov. Personeelskosten              -                -                -    

 Huisvestingskosten        40.556        41.002        32.257  

 Kantoorkosten              -                -                -    

 Algemene kosten              40            100              47  

     237.142       71.692      298.406  

 

De kostentoerekening voor het huidige boekjaar is gespecificeerd: 
 

   DOELSTELLINGEN  WERVING  Beheer   

 draagvlak- belangen- advisering fondsen eigen BATEN  en admi- Totaal 

 verbreding behartiging  tbv derden molens   nistratie 2021 

          

Kosten activiteiten              -                  -               -       196.546          -                  -                  -     196.546  

Salarissen/soc.lasten              -                  -               -                -            -                  -                 -                -    

Pensioenlasten              -                  -               -                -            -                  -                 -                -    

Ov. pers.kosten              -                  -               -                -            -                  -                 -                -    

Huisvestingskosten       12.167           8.111        2.028         6.083     2.028           2.028         8.111      40.556  

Kantoorkosten              -                  -               -                -            -                  -                 -                -    

Overige alg.kosten              12                  8              2               6            2                  2                8             40  

          

       12.179           8.119       2.030    202.635     2.030           2.030         8.119    237.142  

 

In de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is een model voor lastenverdeling opgenomen. 

In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen kosten besteed aan doelstellingen, kosten voor de 

werving van baten en kosten voor beheer en administratie. Binnen de richtlijn is de fondsenwervende 

instelling vrij om te bepalen welke kosten toegerekend worden aan beheer en administratie, mits een 

consistente methodiek wordt gehanteerd. 
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De Hollandsche Molen heeft gekozen voor een methodiek die logisch voortvloeit uit het systeem van 

meerjarenbeleidsplan en activiteitenplan. Op basis van de urenregistratie is geïnventariseerd hoeveel 

uren de directie en medewerkers aan de vijf onderscheiden doelstellingen besteden en hoeveel uren 

betrekking hebben op beheer en administratie, waarbij de Aanbeveling kosten beheer en administratie 

van Goede Doelen Nederland is gevolgd. De kostentoerekening is dus gebaseerd op basis van de  

besteedde uren. 

 

21. Draagvlakverbreding 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Kostentoerekening uitvoeringskosten 12.179 12.331 10.499 

 12.179 12.331 10.499 

 

22. Belangenbehartiging 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

    

Kostentoerekening uitvoeringskosten 8.119 8.220 3.360 

 8.119 8.220 3.360 

 

23. Advisering 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Kostentoerekening uitvoeringskosten 2.030 2.055 4.329 

 2.030 2.055 4.329 
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24. Fondsen t.b.v. derden 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Verliessubsidie De Hollandsche Molen 115.172 0 180.630 

Projecten budget Wynaendts-Luijten Fonds 42.000 5.590 10.143 

Projecten budget Koos Andriessen 

Moleneducatiefonds 

29.374 25.000 55.232 

Projecten budget Stokhuyzenpublicatie Fonds 10.000 0 20.097 

Projecten budget Fonds van Lange 0 0 0 

 196.546 30.590 266.102 

Kostentoerekening uitvoeringskosten 6.089 6.165 5.298 

 202.635 36.755 271.400 

 

 

Projecten budget Wijnaendts-Luijten Fonds 

In het verslagjaar werden toekenningen gedaan ten behoeve van het onderhoud van molens in de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

 

Projecten budget Koos Andriessen Moleneducatie Fonds 

De kosten betreffen kosten voor het organiseren van schoolreisjes naar molens, onderwijsmaterialen 

en doorbelaste salariskosten. 

 
 

Kosten Koos Andriessen Moleneducatiefonds  

Toezeggingen 21.052 

Materialen 2.489 

Verzendkosten 479 

Communicatie 2.879 

Uitvoeringskosten 2.475 

Totaal Onttrekkingen 29.374 
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Stichting Penta-Basisschool Dynamis - vrijval -824,35€            

TOF Onderwijs-Tubbergen - vrijval -2.303,13€         

OBS de Rietgors-Leuvensheim - vrijval -528,00€            

Stichting molen De Doornboom - vrijval -102,45€            

De Bloeiende Betuwe-Rhenoy Over vrijval -100,00€            

Petje Af - Dorst 2.885,00€          

Basisschool de Lichtkring-Zuidlaren 1.102,50€          

Basisschool St. Theresia-Swalmen 1.096,51€          

CBS it Fundamint-Hallum 2.360,00€          

Basisschool de Bolster-Gilze 952,40€             

De Twee Wieken-Zwijndrecht 3.370,00€          

Basisschool de Wegwijzer-Bellingwolde 600,00€             

Stg de Rijsoordse Molen-Ridderkerk 1.350,00€          

Stg. Molen de Korenaar-Den Haag 1.495,00€          

Octantschool Beatrix-Pijnacker 314,00€             

Korenmolen De Prins van Oranje-Beesd 5.000,00€          

Openbare Vroonermeerschool-Alkmaar 544,00€             

Jan de Bakkerschool-Woerden 3.741,50€          

OBS de Globe SBO Sonnevanck-Rotterdam 100,00€             

Totaal 21.052,98€           

Overzicht toekenningen Koos Andriessen Moleneducatiefonds

 

25. Eigen molens 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Kostentoerekening uitvoeringskosten 2.030 2.055 1.615 

 2.030 2.055 1.615 

 

 

26. Wervingskosten 

 

De kosten van activiteiten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Kostentoerekening uitvoeringskosten 2.030 2.055 840 

Totaal Wervingskosten 2.030 2.055 840 
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27. Kosten beheer en administratie 

 

De totale uitvoeringskosten zijn als volgt te specificeren:  
 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

d. Huisvestingskosten 40.556 41.002 32.257 

f. Algemene kosten 40 100 47 

Uitvoeringskosten 40.596 41.102 32.304 

Reeds toegerekende uitvoeringskosten -32.477 -32.881 -25.941 

Kosten Beheer en Administratie 8.119 8.221 6.363 

 

30. Saldo Financiële Baten en Lasten 

 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Rente 14 0 21 

Couponrente 7.000 8.315 7.099 

(Stock)dividend 39.808 47.272 37.671 

Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk 15.643 15.489 15.309 

Waardeverandering beleggingen 222.207 0 25.409 

Totaal Financiële Baten 284.672 71.076 85.509 

    

Kosten van Beleggingen -14.937 -11.330 -11.465 

Totaal Financiële Lasten -14.937 -11.330 -11.465 

    

Saldo Financiële Baten en Lasten 269.735 59.746 74.044 

 

 

Conform Richtlijn 650 zijn de financiële baten en lasten in één tabel gepresenteerd. 

 

De rente is lager dan begroot omdat de rentevergoeding verder omlaag is gegaan.  

Vanwege de coronapandemie was de dividenduitkering lager dan voorgaand jaar.  

De waardeverandering beleggingen betreft het resultaat van gerealiseerde en ongerealiseerde 

koerswisselingen.  
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40. Huisvestingskosten 

 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

Erfpacht 4.769 10.000 16.132 

Onderhoudskosten en servicekosten 30.821 25.200 11.905 

Onroerende Zaak Belasting 1.718 1.502 0 

Opstalverzekering 1.766 1.800 1.712 

Rioolbelasting 1.482 2.500 2.508 

 40.556 41.002 32.257 

 

 

De huisvestingskosten hebben betrekking op de exploitatie van het onroerend goed aan de 

Zeeburgerdijk te Amsterdam.  

41. Algemene kosten 

 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

    

    

Overige kosten 40 100 47 

 40 100 47 
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Bijlagen 

A. Samenstelling bestuur stichting FAOM en nevenfuncties  

 

 

Per 31 december 2021 bestond het bestuur van de stichting FAOM uit drs. N. Papineau Salm, dhr. 

A.V. de Kok (secretaris), drs. R.C. Boeder (penningmeester),  dhr. A.H.P.M. Meesters en dhr. J.V. van 

Noorle Jansen.  

 

• de heer drs. N. (Nico) Papineau Salm, voorzitter (2020) 

nevenfuncties: 

* secretaris bestuur stichting 'Schoner Holland' 

* voorzitter Vereniging oud-statenleden provincie Noord-Holland  

 

• de heer A.V. de Kok (2021), beleidsmedewerker Infrastructuur en Wonen bij de fractie van het 

CDA in de Tweede Kamer  

nevenfuncties: 

* voorzitter redactie maandblad OKe Oegstgeest 

 

• de heer drs. R.C. Boeder (2021), zelfstandig adviseur 

nevenfuncties: 

* voorzitter juniorencommissie Koninklijke Nederlandse Roeibond 

•        de heer dhr. A.H.P.M. Meesters, partner Mazars Accountants 
nevenfuncties: 

* Vereniging De Westbrabantse Molens, voorzitter 

* Stichting Molen Bavel bestuurslid 

• de heer mr. J.V. van Noorle Jansen, ‘of Counsel’ bij Meijburg & Co 

nevenfuncties: 

* Bestuurslid Stichting Continuïteit Libra International 

* Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 

 

 

 

Aan de leden van het bestuur zijn in het verslagjaar geen leningen, voorschotten en garanties 

verstrekt. De bestuursleden ontvingen in 2021 geen bezoldiging. Aan de bestuursleden is door 

FAOM in 2021 en in 2020 geen reis- en verblijfvergoeding verstrekt (€0).  
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B. Effectenportefeuille 

 
 

 

Obligaties   Marktwaarde 

Var eur inv bank 05/25 1,0146@€120000                121.752  

Pimco GIS Glb Inv Grade Crdt Dist 25900@€11,77                304.843  

Robeco gwth sam euro sdg cr ch dis 476@€98,4600840336134                46.867  

Robeco financial institute bond ch dis 475@€103,930526315789                49.367  

Robeco high yield bonds hdg dis v 2658,6406@€92,0000243733583               244.595  

6,5% Rabobank Certificaten 1,39@€101875                141.606  

Totaal obligaties   909.030 

   

Aandelen Aantal Marktwaarde 

NT Eur Esg Eq Idx B dis             264  345.582 

NT WORLD ESG EQ IDX B DIS             223  476.128 

Triodos microfinance fund z dist           4.950  129.542 

Priv inv/cadogan ad/ side p             126  11.945 

Ishares Msci World Sri Etf         23.500  234.706 

Totaal aandelen   1.197.903 

   

Totaal effectenportefeuille  2.106.933 
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Begroting 2022   
Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens 

 BATEN Begroting  Begroting  

  2022 2021 

11 Baten van Particulieren                   -                33.000  

12 Baten van Bedrijven                   -                      -    

13 Baten van Loterijorganisaties                   -                      -    

14 Baten van Overheden                   -                      -    

15 Baten van Andere Organisaties                   -                      -    

 Som van de geworven baten                   -                33.000  

16 Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten 

            45.515              45.515  

 Som der baten             45.515              78.515  

    

 LASTEN Begroting  Begroting  

  2022 2021 

 Besteed aan doelstellingen   

21 Draagvlakverbreding               5.490              12.331  

22 Belangenbehartiging               3.660                8.220  

23 Advisering                 915                2.055  

24 Fondsen t.b.v. derden             90.905              36.755  

25 Eigen molens                 915                2.055  

            101.885              61.416  

    

26 Werving baten                 915               2.055  

    

27 Beheer en administratie              3.660               8.220  

    

 Som der lasten           106.460              71.691  

    

 Saldo voor financiële baten en lasten             60.945-              6.824  

    

30 Saldo financiële baten en lasten             52.312              59.746  

    

 Saldo van baten en lasten              8.633-             66.570  

    

 Resultaatsbestemming   

 Mutatie bestemmingsfondsen -49.214 1.396 

 Mutatie bestemmingsreserves -35.000 -25.000 

 Mutatie Continuïteitsreserve -107.049 102.232 

 Mutatie Reserve financiering activa 0 0 

 Mutatie Reserve doelbesteding 182.630 -12.058 

 Saldo resultaatsbestemming              8.633-             66.570  

 


