
Toelichting jaarrekening 2019 

Balans 

De post Debiteuren heeft betrekking op nog openstaande contributie waarvan verwacht wordt dat 

deze alsnog wordt voldaan (11 molens, 10 eigenaren). 

Met betrekking tot het legaat van Leegwater is met erfgenamen en curator afgesproken dat het 

bedrag van de maximaal af te dragen overdrachtsbelasting eveneens wordt uitgekeerd. Omdat niet 

zeker is dat de belastingdienst deze heffing zal opleggen is dit bedrag tot 2024 als latente verplichting 

in de administratie opgenomen. Het legaat voor de Noord-Hollandse Molenfederatie komt hiermee 

op het uiteindelijke bedrag van € 311.166,36. 

Bij het Stichtingsvermogen zijn het legaat en het Weidemolenfonds afzonderlijk zichtbaar gemaakt.  

De Overige verplichtingen hebben betrekking op kosten die begin 2020 zijn betaald, maar in 2019 zijn 

ontstaan. 

 

Staat van baten en lasten 

Baten 

In de begroting voor 2019 is voor de Bijdrage eigenaren rekening gehouden met een bestand van 90 

molens. Op basis van de geactualiseerde ‘ledenlijst’ zijn contributienota’s voor 99 molens 

uitgeschreven. Voor 77  molens is de bijdrage voldaan, hetgeen een lagere score is dan in 2018. In 

overleg met de controlerend accountant is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten 

contributie-bijdragen en deze op te voeren als debiteur (11 molens, 10 eigenaren). 

In 2019 heeft de provincie NH nog maar € 3.000,- uitgekeerd van de ingediende aanvraag van € 

15.000,- Op dit moment is het nog onduidelijk of het resterende bedrag alsnog zal worden 

toegekend. 

De Rentebaten zijn helaas nihil en blijven dus achter bij wat is begroot.  

Lasten 

Hier valt de post Molen Contactdag op. In 2019 is die voor de derde keer voor eigen rekening en 

risico georganiseerd. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal deelnemers iets af, maar heeft 

deze dag ook minder kosten met zich meegebracht. 

In 2019 zijn geen uitgaven gedaan in het kader van  Speciale Projecten. 

Ook in 2019 zijn geen aanvragen voor subsidie uit het Weidemolenfonds ontvangen en/of 

toegewezen. De stand van het fonds is dan ook ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2018. 


