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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Bestuursverslag

Algemene gegevens

De Stichting "Rijnlandse Molenstichting" is opgericht 11 maart 1959 en is statutair gevestigd te Leiden.

De statuten zijn 1 april 1997 voor het laatst gewijzigd.

Het correspondentieadres is Hooglandsekerkgracht 17E, 2312 HS Leiden. 

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Leiden is 41165575.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde

monumenten, in het bijzonder van poldermolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland,

voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door

technische en economische middelen uitvoerbaar is.

Missie

De missie van de stichting is de aan haar toevertrouwde poldermolens als cultuurhistorische monumenten

én als functionerende werktuigen te behouden. Dit uit respect voor hun betekenis in onze nationale

geschiedenis: het zorgen voor droge voeten, zodat de ontwikkeling van onze economie en welvaart

op het drooggemalen land kon plaatsvinden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft de Rijnlandse Molenstichting per 1 januari 2008 aangemerkt als een culturele

Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI CI). 

Bestuur

Het bestuur is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

De heer W.J. Bos voorzitter

De heer A.H. Meerburg secretaris

De heer M.A. Filius penningmeester

De heer B. van Osnabrugge technische molenzaken

De heer L.Th.L. Dijkman is ere-voorzitter en adviseur van het bestuur.

In de bestuursvergadering van 16 juni 2016 is de heer B. van Osnabrugge benoemd als bestuurslid technische

molenzaken. De heer W. Haazebroek is afgetreden en wij danken hem voor zijn grote inzet gedurende 9 jaar 

voor behartiging van de technische molenzaken.

Vrijwilligersorganisatie

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Als zodanig heeft de stichting geen personeel in dienst.

Activiteiten 2016 en verwachtingen voor het komend jaar

Voor 2016 zijn de activiteiten naast het reguliere onderhoud gericht geweest op de deelrestauraties

van drie molens.  Voor 2017 zal realisatie van de deelrestauratie van de Buurtermolen en de

voorbereiding van een nieuwe deelrestauratie en groot onderhoud aan een vijftal molens 

veel aandacht vragen.

Leiden, 28 april 2017
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Verklaring van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Rijnlandse Molenstichting te Leiden verklaart kennis te hebben 

genomen van de geldende subsidieregelingen en de subsidievoorwaarden te hebben nageleefd.

Tevens verklaart het bestuur de jaarrekening 2016, bevattende de balans, de staat van baten en 

lasten, de toelichtingen hierop en de meegezonden bijlagen, in overeenstemming met de Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk C1, kleine organisatie zonder winststreven) 

te hebben opgesteld.

Buiten de in de jaarrekening verantwoorde middelen staan geen andere middelen, direct of indirect

ter beschikking. De gegevens opgenomen ter vergelijking, zoals cijfers uit voorgaande jaren, zijn,

rekening houdende met hetgeen hierover is opgenomen onder de waarderingsgrondslagen, in

overeenstemming met eerder ingediende cijferopstellingen.

Leiden, 28 april 2017

W.J. Bos A.H. Meerburg

voorzitter secretaris

M.A. Filius B. van Osnabrugge

penningmeester technische molenzaken
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

BALANS 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA € €

Materiele vaste activa

Onroerende zaken in exploitatie 46 46

46 46

Vlottende activa

Onderhanden restauraties 0 0

Vorderingen

- Onderhoudssubsidies 243.427 212.171

- Restauratiesubsidies 0 0

- Idem molens in restauratie 192.486 0

- Overige vorderingen 147.491 34.607

583.403 246.778

Liquide Middelen 1.140.477 1.508.742

Balanstotaal Activa 1.723.926 1.755.566

PASSIVA

Eigen Vermogen

- Kapitaal 45 45

- Algemene reserve 100.000 100.000

- Restauratiereserve 1.332.237 1.587.454

1.432.282 1.687.499

Langlopende Schulden 68.067 68.067

Kortlopende Schulden 223.577 0

Balanstotaal Passiva 1.723.926 1.755.566
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

STAAT van BATEN en LASTEN 2016 2015

Baten

Subsidiebaten onderhoud 511.129 518.420

Subsidiebaten restauraties 765.108 0

Vergoeding res. bemalingscapaciteit 109.561 103.842

Overige bedrijfsopbrengsten 72.343 92.229

Totaal baten 1.458.140 714.491

Lasten

Onderhoud molens 490.311 579.481

Restauratie molens 1.094.082

Overige molenkosten 90.986 84.060

Organisatiekosten 45.520 39.268

Totaal lasten 1.720.899 702.809

Exploitatie resultaat -262.758 11.681

Financiele baten en lasten 7.541 15.788

Saldo baten en lasten -255.217 27.469
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Algemene toelichting

Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde

monumenten, in het bijzonder van poldermolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland,

voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door

technische en economische middelen uitvoerbaar is.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 

kleine rechtspersonen (RJk C1, kleine organisatie zonder winststreven).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposten anders

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn

in euro's.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts

opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa (molens) zijn verkregen uit aankoopfondsen, dan wel gefinancierd met

subsidies van diverse instellingen. De molens worden om die reden gewaardeerd tegen de 

symbolische waarde van € 1,00 per molen.

Onderhanden restauraties

De onderhanden restauraties zijn opgenomen voor het saldo van aangegane verplichtingen met 

betrekking tot de uitvoering, verminderd met de daarbij behorende subsidietoezeggingen. Het 

saldo betreft het voorcalculatorisch resultaat. De verwerking van het resultaat vindt plaats in het jaar 

dat de restauratie van de molen definitief is afgerond. Het restauratieresultaat wordt direct in de 

Restauratiereserve molenrestauraties gemuteerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een 

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en

 betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit kapitaal, vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd vermogen.

Kapitaal is het bij de oprichting ingebrachte beginkapitaal.

Vrij besteedbaar vermogen wordt gevormd via de resultaatbestemming.

Algemene reserve

De algemene reserve is dat deel van het vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen

kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht (vrij besteedbaar vermogen).

Restauratiereserves

Restauratiereserves zijn delen van het  vermogen waaraan door het bestuur een beperktere 

bestedinsmogelijkheid is aangebracht. Indien een Restauratiereserve door het bestuur wordt

opgeheven valt deze vrij ten gunste van de algemene reserve (vrij besteedbaar vermogen).

Schulden korte termijn

Schulden die binnen een jaar vervallen worden aangemerkt als Schulden korte termijn (kortlopend).

Grondslagen voor bepaling van baten en lasten

Baten

Onder baten wordt verstaan de door overheden verstrekte subsidies ten behoeve van onderhoud en

overige bijdragen ter uitvoering van de activiteiten van de stichting, alsmede overige baten.

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Lasten

Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen zodra zij

 bekend zijn geworden.

Verbonden partijen

De stichting heeft geen "verbonden partijen".
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