
Stichting de Vrienden van de Molen van Buursink

Balans

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Grond 31.164,00 31.164,00 Eigen vermogen 66.230,81 65.835,42

Molen p.m. p.m. Lening renteloos 45.378,00 45.378,00

Muldershoes 54.559,00 54.559,00 Res. Vooruitontv.Subsidie 4.045,75 17.908,93

Inventaris 1.200,00 1.600,00 Reservering derden 475,00 1.072,97

Voorraad 2.447,76 2.888,34 Onderhoudsfonds Muldershoes 8.500,00 8.000,00

BTW te verrekenen 7.248,00 282,00 Gem. Voorz. Onderh. Molen 14.000,00 0,00

Bankrekeningen 41.827,10 47.478,28

Kas 183,70 223,70

138.629,56 138.195,32 138.629,56 138.195,32

Baten en Lasten 2018

2018 2017 2018 2017

Verkopen 32.516,27      34.419,73 Inkoop 17.763,13 18.709,11

Donateurs 3.241,73        2.993,28 Exploitatie 189,58 269,74

Subsidies 27.346,29      5.839,66 Energie, water, telefoon 2.357,75 2.297,51

Sponsoring 300,00           0,00 Rente en bankkosten 249,14 208,21

Overige baten 329,36           1.398,19 Beheer 2.597,47 1.073,73

Verzekeringen 2.787,59 2.730,41

Onderhoudsfonds Muldershoes 500,00 500,00

Onderhoud 34.116,34 2.061,41

Belastingen en heffingen 805,54 787,73

Kantoorkosten 515,22 522,60

Overige lasten 1.456,49 4.714,13

Exploitatiesaldo 395,40 10.776,28

63.733,65 44.650,86 63.733,65 44.650,86

Toelichting bij enkele posten in de balans per 31-12-2018

Voorraad:

Betreft de voorraden in de winkel en in  het muldershoes van te verkopen artikelen, geinventariseerd en gewaardeerd

tegen inkoopprijs, excl. BTW.

BTW te verrekenen:

Vanwege de forse investeringen welke in 2018 zijn uitgevoerd t.b.v. het onderhoud van de molen, is de hierover betaalde

BTW geheel terug te vragen.

Bankrekeningen:

Het saldo van de bankrekeningen is gedaald vanwege de uitgaven die zijn gedaan tbv het onderhoud, 

die hoger waren dan de ontvangen subsidies in 2018.



Eigen Vermogen:

Het positief Exploitatiesaldo van € 395,40  is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Reserve Vooruitontv. Subsidie:

Evenals in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 is in 2018 een voorschot op de BRIM subsidie ontvangen.

Dit subsidie is gericht op de instandhouding van de molen als monument.

Voor zover de subsidie nog niet volledig is besteed, is deze toegevoegd aan de Reserve. 

Vanwege de forse bestedingen in 2018, heeft hier in 2018 een vrijval plaatsgevonden.

Reservering derden:

Dit betreffen enkel per jaarultimo nog te betalen bedragen, welke in de exploitatie van 2018 zijn opgenomen.

Onderhoudsfonds Muldershoes:

Het bestuur heeft besloten om in 2015 een Onderhoudsfonds t.b.v. het Muldershoes op te richten. Op termijn worden hier 

nog niet exact te bepalen kosten verwacht. De dotatie aan het fonds bedraagt € 500 per jaar.

Gem. Voorz. Onderh. Molen

In 2018 heeft de Molen een bedrag van € 21.454,68 ontvangen van de Gemeente. De Gemeente heeft voor onderhoud 

van de Molen in het verleden een bedrag gereserveerd, welke nu is overgemaakt naar de Molen voor eigen beheer 

van het onderhoud. Wij hebben hier in 2018 € 7.454,68 van gebruikt voor onderhoud.

Toelichting bij enkele posten in de Exploitatierekening (Baten en Lasten) 2018

Donateurs:

Naast de reguliere donateurs is hier ook een donatie opgenomen van de "Vereniging Varkenscluster Markelo Nee" 

van € 270,09. Dit restsaldo heeft de vereniging geschonken aan de Molen van Buursink.

Subsidies en Sponsors:

Betreft de BRIM subsidie op de onderhoudskosten alsmede een bijdrage van de  

Rabobank Clubkascampagne. Tevens hebben we een bedrag van € 21.454,68 ontvangen van de Gemeente.

Dit bedrag was bij de Gemeente gereserveerd voor onze molen, en is in 2018 uitbetaald.

Het bedrag van € 300,- is de bijdrage van enkele sponsoren voor de productie van de nieuwe folder van de Molen.

Overige Baten:

In 2018 geen opbrengsten meer van de kaartverkoop Dankensweert.

Beheer:

In 2018 zijn hier de kosten van de vrijwilligersmiddag opgenomen. Dit was bijna € 1.800,-

Onderhoud:

Hierop wordt het onderhoud van de Molen verantwoord, welke in 2018 bestond uit een omvangrijke onderhoudsbeurt aan

de staart van de Molen, waarbij één van de schoren en één van de spruiten geheel zijn vervangen.

 Markelo, Mei 2019


