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Financiële verslaggeving 2021 

Resultaat 

 

Ook het jaar 2021 hadden we met Covid-19 te maken. De aan bezoekers gerelateerde inkomsten zijn 

iets lager dan geraamd door minder bezoekers maar ook de uitgaven op onderdelen, voornamelijk 

doordat activiteiten voor bezoekers en vrijwilligers geen doorgang konden vinden. De 

onderhoudskosten (groot onderhoud)  zijn hoger omdat ook de in 2020 (door Covid) uitgestelde 

werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar worden gecompenseerd door een hogere onttrekking aan de 

Reserve groot onderhoud. De houtverkoop bereikte wel voor ons een hoogtepunt. We hopen dit te 

kunnen continueren. Van de gemeente is een (Covid)-bijdrage ontvangen in verband met 

weggevallen lessen aan basisschoolleerlingen. 

Op basis van een schouw door de Hollandse Molen is de Meerjarig Onderhoudsplanning bijgesteld. 

De lasten daarvan kunnen via de onderhoudsreserve worden opgevangen. 

Een gesprek met de assuradeur heeft geleid tot opdrachten voor hertaxatie van panden en inboedel 

en tot herkeuring van de elektrische installatie. Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden 

afgerond. De assurantiekosten zijn aanzienlijk gestegen en zullen in de begroting 2022 worden 

geactualiseerd. 

Met de notaris heeft overleg plaatsgevonden over een eventueel benodigde aanpassing van de 

Statuten op basis van de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen en het naar aanleiding van deze 

wet opgestelde Reglement. 

In het boekjaar is het project Trekvaart afgesloten. Het resterende budget ad €5.012 is op een bedrag 

van €1.000  na (startkosten voor eventueel nieuw project) ten gunste van het resultaat gebracht 

Het positieve financiële resultaat van €8.842 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. 
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Balans 
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Kasstroom 

  

De kasstroom in 2021 was €8.517 negatief, dit is voornamelijk veroorzaakt door de hoge 

onderhoudsuitgaven. 
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Detail toelichting resultaat 

Inkomsten 

 

De kosten van houtaankoop en souvenirs worden direct ten laste van het resultaat gebracht. De 

rentebaten waren negatief door de negatieve rente. 

Subsidies 

 

De ontvangen Instandhoudingsubsidie Provincie Zuid-Holland  is inclusief  de definitieve afrekening 

van de instandhoudingsubsidie.   

Organisatiekosten 

 

De organisatiekosten zijn hoger dan het budget voornamelijk door hoger Assurantiekosten als gevolg 

van de hertaxatie. Van de Erfgoedplatform  is een bijdrage van €1.000 ontvangen voor productie van 

nieuwe folders van de Molen De Salamander. Deze bijdrage is gesaldeerd op de post Marketing. 

Evenementen/Activiteiten 
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In verband met Covid 19 konden er geen evenementen worden uitgevoerd, hetgeen resulteerde  

lagere kosten dan gebudgetteerd 

Huisvestingskosten en Onderhoud 

 

De onderhoudskosten (groot onderhoud)  zijn hoger omdat ook de in 2020 (door Covid) uitgestelde 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Projecten 

 

In verband met Covid waren activiteiten beperkt 

Reserveringen 

 

 De hogere onderhoudskosten en wijziging van het meerjarig onderhoudsplan leidde tot een  hogere 

onttrekking aan de Groot Onderhoud reserve dan gebudgetteerd. 

Investeringen 

 

De investering betrof een hogedrukreiniger. 

 

 

Leidschendam,   13 februari  2022 

 


