
Financieel verslag 2014

(bedragen in euro)

Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Begroting 2014

BATEN 113.759,05           150.982,97           111.847,02            111.411,17            108.155,00                 

Contributie 45.897,00             44.151,40             49.808,25             52.524,57             49.400,00                   

Entreegelden 7.310,50               9.915,00               13.185,50             11.475,00             12.750,00                   

Verzekeringen 26.082,50             36.233,16             23.371,00             23.878,50             22.905,00                   

Opbrengsten Gildeverzendingen 1.877,90               1.069,89               1.865,78               1.480,00               1.600,00                     

Subsidie RCE 19.000,00             19.000,00             20.000,00           20.000,00           20.000,00                 

Subsidie De Nieuwe Molenaar 8.348,00               37.500,00             -                      

Rentebaten 2.065,49               776,76                  800,10                694,90                600,00                      

Overige inkomsten 3.177,66               2.336,76               2.816,39             1.358,20             900,00                      

LASTEN

OPLEIDING (31.683,74)           (87.775,73)           (33.902,97)           (42.412,53)           (42.450,00)                 

Opleidingskosten afdelingen (6.525,56)             (11.479,00)           (11.575,19)          (16.349,25)          (13.500,00)                

Opleidingsraad (2.425,08)             (1.930,96)            (1.763,76)            (2.542,04)            (2.000,00)                  

Instructeursondersteuning (949,61)               (248,25)               (1.500,00)                  

Molengidsen -                      (613,12)               (1.500,00)                  

Facturen De Nieuwe Molenaar (11.622,97)           (69.779,13)           -                      -                      

Actualisatie Handboek (155,34)               -                      (1.500,00)                  

Kosten lesstof (8.310,62)             (16.028,76)          (17.814,36)          (15.000,00)                

Kosten Gildeverzendingen (2.166,65)             (2.428,57)             (2.025,50)            (2.243,39)            (2.200,00)                   

Examens DHM. (906,77)                (450,39)               (440,42)               (650,00)                     

Werkgroep lesstof/gebruikers (888,40)                -                      -                      (1.500,00)                  

Werkgroep exameneisen -                      -                      (1.500,00)                  

Werkgroep watermolenaars (632,86)                (362,90)                (857,36)               (1.117,53)            (800,00)                     

Houtzagersgilde (97,06)                 (1.044,17)            (800,00)                     

VERZEKERING (19.891,14)           (19.763,71)           (19.926,46)           (18.459,62)           (18.684,00)                 

Doorbetaalde verzekeringsgelden (16.824,68)           (16.851,72)           (14.139,13)          (15.312,39)          (14.684,00)                

Kosten van verzekeringen (3.066,46)             (2.911,99)             (5.787,33)            (3.147,23)            (4.000,00)                  

ALGEMEEN (34.553,69)           (38.386,14)           (51.422,44)          (35.715,08)           (44.850,00)                

Ledenvergadering (950,02)                (327,00)                (1.774,63)            (1.329,50)            (1.900,00)                  

40 Jaar GVM (6.608,96)             (5.845,31)            -                       -  

Ledenadministratie (227,17)                (1.106,95)             (1.570,40)            (1.515,27)            (1.500,00)                  

Gildebrief (18.981,11)           (18.113,30)           (24.951,99)          (17.571,47)          (20.000,00)                

Website (645,45)                (1.576,33)             (3.330,53)            (1.632,79)            (2.400,00)                  

Beheer en administratie (9.274,39)             (9.066,00)             (8.760,14)            (11.176,38)          (9.050,00)                  

Vertrouwenspersoon (149,65)                (49,49)                 (148,35)               (150,00)                     

Veiligheidscoordinator& coaches (352,00)                (3.187,01)            (1.155,77)            (5.500,00)                  

Bliksemafleidercontrole (1.594,26)             (1.235,60)             (1.952,94)            (1.185,55)            (1.600,00)                  

Biotoopfonds (2.731,64)             -                      -                      -                            

Kist houtsoorten -                      -                      (2.750,00)                  

TOTAAL LASTEN (86.128,57)           (145.925,58)         (105.251,87)         (96.587,23)           (105.984,00)               

Saldo 27.630,48             5.057,39               6.595,15               14.823,94             2.671,01                     



Financieel verslag 2014
(bedragen in euro) Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Begroting 2014

ACTIVA 198.269,36           227.198,20           247.245,36           257.761,34           

Financiele vaste activa 605,00                  -                         

Materiele vaste activa 600,00                  -                         

Debiteuren 18.308,58             5.143,92               19.067,10           753,26                

Bank 178.755,78           222.054,28           228.178,26         257.008,08         

PASSIVA 198.269,26           227.198,20           247.245,36           257.761,34           

Weerstandsfonds 16.903,23             16.903,23             16.903,23           16.903,23           

Schadevoorziening 46.278,78             60.858,55             60.858,55           60.858,55           

Reserve Handboek 24.243,24             26.301,55             31.548,85           31.548,85           

Biotoopfonds 3.629,33               3.629,33               3.129,33             3.129,33             

RCE reserve conservering 2.755,06               2.755,06               2.755,06             1.326,44             

Totaal Voorzieningen 93.809,64           110.447,72           115.195,02         113.766,40         

De Nieuwe Molenaar 75.026,43             5.247,30               -                      

Crediteuren 29.433,19             50.464,24             64.416,25           61.536,91           

Algemene Reserve 61.038,94             67.634,09           82.458,03           

KASSTROMEN 6.123,98               28.829,82             

Exploitatiesaldo 6.595,15               14.823,94             

Afschrijvingen -                      

Vrijval Voorzieningen (500,00)               (1.428,62)            

Debiteuren (13.923,18)          18.313,84           

Crediteuren 13.952,01           (2.879,34)            

Onbekend (0,00)                   (0,00)                    



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING – 2014 
 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over 2014. 
In dat jaar slaagde een recordaantal kandidaten voor het examen voor het 
“Getuigschrift Vrijwillig Molenaar”. Voor het eerst in vier jaar overtrof het 
aantal geslaagden het aantal afvallers. De vereniging heeft ongeveer 800 
leden-in-opleiding en is financieel gezond. Er hebben zich in 2014 144 nieuwe 
leden-in-opleiding aangemeld ( - 13 %). Deze “lichting” leerlingen is de 
jongste sinds jaren. De helft is jonger dan 45 jaar. Het Gilde verjongt daarmee 
niet, want alle zittende leden zijn weer een jaartje ouder geworden. Per saldo 
bleef de gemiddelde leeftijd gelijk.  
 
De staat van inkomsten en uitgaven 2014 toont een voordelig saldo van  
€ 14.823. Voorgesteld wordt dit saldo toe te voegen aan de algemene 
reserve. Dit voorstel is in de voorliggende jaarrekening verwerkt. 
 
De inkomsten van de vereniging waren gelijk aan die 2013. De uitgaven 
daalden met € 8.664 tot € 96.587. Bij veel landelijke activiteiten was de vaart 
er en beetje uit. 
 
 
Administratieve inrichting 
 
Betaalde rekeningen en declaraties worden geboekt in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. Met te verwachten rekeningen wordt naar vermogen 
rekening gehouden.  
 
Ontvangen, maar nog niet betaalde rekeningen en declaraties staan op de 
balans onder crediteuren, evenals toegezegde, maar nog niet uitbetaalde 
afdelingsbijdragen. 
 
Te ontvangen rente over het afgelopen boekjaar staat onder debiteuren op de 
balans. 
 
Contributie komt binnen tussen december en april en voor nieuwe leden ook 
door het jaar. Alle binnenkomende bedragen worden geboekt als ontvangen 
contributie op de balans en vervolgens overgeboekt naar te ontvangen 
contributie, te ontvangen verzekeringsgelden, entreegelden en overige 
inkomsten. 
 
 
 
 
 
 



Inkomsten 
 
De vereniging ontvangt van haar leden contributie, entreegelden en 
verzekeringsgelden. In 2014 is € 87,178 aan leden-opbrengsten geboekt. 
Daarvan was in 2013 € 46.204 betaald. In 2014 is € 53.137 ontvangen voor 
2015. De specificatie van deze inkomsten is als volgt : 
 
 

• Contributie             € 52.524 (+  5%) 
• Entreegelden             € 11.475 (- 13%) 
• Verzekeringen            € 23.878 (+  2%) 

 
Naast contributies, entreegelden en verzekeringsgelden heeft de vereniging 
nog andere baten : 
 

• Subsdie Rijksdienst Cultureel Erfgoed         € 20.000  
• Opbrengsten Gildeverzendingen          €   1.480 (-  21%) 
• Rentebaten             €      694 (- 13 %) 
• Overige inkomsten            €   1.358 (- 52 %) 

 
De Opbrengsten Gildeverzendingen fluctueren sterk van jaar tot jaar. 
Onder overige inkomsten vallen ondermeer de advertentie-inkomsten en de 
bijdragen voor de molendag. Rentebaten zijn lager door het lage 
rentepercentage bij de Triodos bank. 
 
Het totaal aan baten van de vereniging over 2013 bedroeg € 111.411 (-  0%) 
 
 
Uitgaven 
 
De uitgaven van de vereniging over 2014 bedroegen           € 96.587 (-   8%) 
 

• Opleiding               € 42.412 (+ 25%) 
• Verzekeringen              € 18.459 (-   7%) 
• Contact met en tussen leden            € 22.049 (- 41%) 
• Algemeen               € 13.660 (-   2%) 

 
 
De uitgaven voor de opleiding betreffen onder andere de kosten voor lesstof 
(€ 17.814) en de opleidingskosten van de afdelingen (€ 16.349).  
De kosten voor lesstof zijn dit jaar € 1.785 hoger dan vorig jaar omdat de 
nieuwe basiscursus voor de watermolenaars is uitgebracht en omdat er meer 
materiaal is gedrukt dan verzonden. 
Aan afdelingen is een bedrag van € 4.482 betaald dat betrekking had op 
eerdere jaren. De molenfunctie georiënteerde afdelingen krijgen vanaf 2015 
een eigen budget, waar zij binnen moeten blijven. 
 



De uitgaven voor verzekeringen bestaan voor € 15.312 uit doorbetaalde 
verzekeringsgelden voor de WA, WA+ en ongevallenverzekering van de 
vereniging ten behoeve van haar leden. Aan kosten van verzekeringen werd 
een bedrag van € 3.147 geboekt. Dit betreft voornamelijk uitkeringen ter 
grootte van het eigen risico bij schades. Het bestuur kan van geval tot geval 
besluiten dit eigen risico voor rekening van de vereniging te nemen en heeft 
dat in 2014 in twee gevallen gedaan. In 2013 werd een bedrag van € 5.787 
aan kosten geboekt. 
 
Van de uitgaven voor ledencontacten is die voor de Gildebrief de grootste, 
met € 17. 571. De Gildebrief verscheen dit jaar 4 keer en in 2013 5 keer. De 
drukbezochte website vergde € 1.632. De leden-vergadering kostte € 1.329.  
 
Veiligheidscoördinator en -coaches, bliksemafleidercontrole, 
vertrouwenspersoon en beheer- en administratiekosten beliepen € 14.943,79. 
De bestuurskosten waren dit jaar hoger vanwege de bestuurscrisis in Limburg 
en door een hoge notarisrekening voor de aanpassing van de statuten. 
Uitgaven aan veiligheidsactiviteiten halveerden. Er kwam weinig uit het 
veiligheidsoverleg. Wel hebben inmiddels vrijwel alle molenorganisaties een 
Veiligheidsmap. 
 
 
Balans 
 
De vereniging heeft banktegoeden van € 257.008 bij Triodos en ASN Bank 
en debiteuren van € 753, voornamelijk te ontvangen rente. 
 
Daar tegenover staan verplichtingen aan crediteuren van € 61.536 
Deze post omvat € 53.137 aan ontvangen contributie 2015 en € 8.399 aan 
rekeningen en declaraties die betrekking hebben op 2014, maar pas in 2015 
zijn ontvangen. Op dit punt is nog verbetering mogelijk. 
 
De vereniging heeft voorzieningen van € 113.766 en een algemene reserve 
van € 82.458,  na toevoeging van het positieve saldo van € 14.823 over 
2014. De contributie zou dus eventueel wel wat omlaag kunnen. 
 
 
Kasstromen 
 
Het banksaldo van de vereniging nam in het verslagjaar toe met € 28,829. 
Het exploitatiesaldo bedroeg € 14.823 en er waren geen afschrijvingen.  
 
De debiteurenstand nam af met € 18.314. 
 
De crediteurenstand nam af met € 2.879.  
 
€ 1.428 van de reserve conservering is aangewend voor de vervaardiging 
van houtsoortenkistjes en aan hulpmiddelen. 


