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1

INLEIDING

1.1

OPRICHTING EN DOELEN VAN DE STICHTING
De Sleener Molenstichting 'De Hoop' (= de stichting) is opgericht op 6 maart 2012. De doelen van de stichting
zijn verwoord in de akte van oprichting. De doelen zijn:

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zijn financiële middelen noodzakelijk. Het bestuur heeft een
penningmeester aangewezen om de financiën te beheren. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december. In deze rapportage is het verslag over 2012 opgenomen.
Het verslag is opgesteld door de penningmeester. Het verslag en de boekhouding zijn door twee bestuursleden
gecontroleerd en akkoord bevonden.

1.2

OPBOUW VAN HET JAARVERSLAG
In hoofdstuk 2 is de opbouw van de boekhouding beschreven.
In hoofdstuk 3 is beschreven wat de inkomsten en uitgaven van de stichting in 2012 zijn geweest. Tevens is hier
een overzicht opgenomen van de bezittingen van de stichting.
In de bijlage 1 en 2 zijn uitdraaien van de bankrekening en spaarrekening van de stichting opgenomen. In
bijlage 3 is het digitale jaaroverzicht van de Rabobank opgenomen.
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2

OVER DE BOEKHOUDING

2.1

VERKRIJGEN VAN INKOMSTEN
De stichting in opgericht in 2012. Op dat moment waren er geen financiële middelen. De stichting heeft
inkomsten verkregen via de volgende wegen:

Benaderen van sponsoren in Sleen

Werven van donateurs

Batig saldo van activiteiten.
Deze manieren zijn beschreven in dit hoofdstuk in het chronologisch overzicht.
De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening geopend bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

2.2

UITGAVEN
De stichting heeft in 2012 kosten gemaakt. De kosten kunnen samenvattend worden beschreven als:

Materialen voor inrichting en onderhoud van de molen

Promotiematerialen

Zaken voor activiteiten op en om de molen.
Deze uitgaven zijn beschreven in het chronologisch overzicht.
De uitgaven worden normaliter voorgeschoten door één van de bestuursleden. Via een declaratie (via e-mail of
op papier) worden de kosten terugbetaald door de penningmeester. Dit gebeurt voor kleinere bedragen zonder
overleg binnen het bestuur. Er zijn geen regels tot welk bedrag deze werkwijze gehanteerd kan worden.

2.3

GEBRUIK VAN DE BETAALREKENING EN DE SPAARREKENING, CONTANTEN
De penningmeester zorgt er voor dat er voldoende saldo op de betaalrekening staat van de stichting. Hierbij
moet gedacht worden aan een bedrag van rond de 100 euro. Als er meer geld op de betaalrekening staat,
wordt het overgeboekt naar de spaarrekening van de stichting. Dit betekent dat regelmatig geld van de ene
naar de andere rekening gaat. In bijlage 2 is het transactieoverzicht van de spaarrekening weergegeven.
De penningmeester heeft een pinpas. Hij kent als enige de pincode die daarbij hoort.
In de molen is een bus waarin donaties gedaan kunnen worden. Hier zit veelal wat muntgeld in. Na activiteiten
wordt de bus leeggemaakt en zo nodig wordt het geld op de betaalrekening van de stichting gezet.
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3

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

3.1

INLEIDING
Aan de hand van de gebeurtenissen in 2012 wordt beschreven welke inkomsten en uitgaven er zijn geweest. De
nummers in rood tussen haakjes, zoals bijvoorbeeld (13), verwijzen naar de rode nummers in bijlage 1. Zo is de
bij- of afschrijving van de bankrekening direct terug te vinden.

3.2

MAART: OPSTARTEN
Nadat de stichting is opgericht waren er geen financiële middelen. Een donatie van € 250,00 van
OmgevingsAtelier (1) maakt het mogelijk om een opstart te maken.
Bij de opstart horen de kosten van € 11,00 voor de notaris te Oosterhesselen (2). Ook bij de opstart horen ook
kosten ter grootte van € 39,27 (3) voor de provider One.com van de digitale ruimte voor een website en voor
het reserveren van een domeinnaam: www.sleenermolen.nl. Verder moeten kosten betaald worden aan de
Kamer van Koophandel voor de inschrijving. Dit kostte € 24,08 (4). Dit bedrag is abusievelijk twee maal betaald
maar later weer terugbetaald door de Kamer (5 en 7).

3.3

MEI: NATIONALE MOLENDAG
De nationale molendag was de eerste activiteit van de stichting. Er zijn kosten gemaakt voor koffie en thee bij
Albert Heijn (€ 47,83) (11) en Bakker Schepers (€ 21,60) (10). Er stonden opbrengsten tegenover van donaties
(€ 20,00) (9) en de verkoop van koffie en thee (€ 16,50)(8).

3.4

JUNI: SPONSOREN
In juni is naar de bedrijven in Sleen een sponsorbrief gestuurd. Aan de sponsoren zijn drie mogelijkheden van
reclame aangeboden:

Vermelding op de website met een link naar de eigen website

Vermelding in de flyer van de stichting

Vermelding op het sponsporbord in de molen.
De regel die hiervoor werd gehanteerd is een jaarlijkse bijdrage van € 50 per jaar per type vermelding. In
onderstaande tabel is het resultaat van de sponsoractie samengevat.
Tabel 2.1: Sponsoren en hun bijdragen

Bedrijfsnaam
Ass. Adv. Bureau Schonewille (35)
Assen Installatietechniek (30)
Bouwbedrijf Buursema (32)
Bouwbedrijf Geugies (24)
Hidding Dier en Tuin
Luitjens Transport (12)
OmgevingsAtelier (1)
Theaterboerderij de Deel (--)
Makelaardij de Flinten (17)
Uitvaartzorg Louissen (23)
Harm en Roelof (--)
Sleener Bazar (21)
Reinders Bloemen en Planten (20)
Rijwielhandel de Schakel (!!)
TAO Netwerk Training en Coaching (13)
Medi-Decoration (25)
S. vd Weide Autobedrijf (19)
Sleener molen stichting 'De Hoop'

WWW Flyer Molen Anders Bedrag
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
5

e-mail

lied

Factuurnr. Betaald
2012 F01
2012 F02
2012 F03
2012 F04
N.v.t.
2012 F05
2012 F06
2012 F07
2012 F08
2012 F09
2012 F10
2012 F11
2012 F12
2012 F13
2012 F14
2012 F15
2012 F16

11‐jul‐12
27‐jun‐12
29‐jun‐12
14‐jun‐12
N.v.t.
3‐jun‐12
apr‐12
Nee
6‐jun‐12
13‐jun‐12
N.v.t.
12‐jun‐12
12‐jun‐12
Nee
4‐jun‐12
18‐jun‐12
11-jun-12
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Bedrijfsnaam

WWW Flyer Molen Anders Bedrag

Art Journey (34)
Bloemenboetiek Henriëtte (--)
Ermerstrand (37)
Handelsonderneming Poppinga (16)
Restaurant Moorman (31)
Toendra Organisatieadvies (29)
HdeB Engineering (18)
De Schoenlapper (15)
Bakkerij Herman Schepers (--)

X

2012 F17
N.v.t.
2012 F18
2012 F19
2012 F20
2012 F21
2012 F22
2012 F23
N.v.t.

bloemen
X
X
X
X
X
X

X
koek e.d.

Totaal

Factuurnr. Betaald
5‐jul‐12
N.v.t.
23‐jul‐12
6‐jun‐12
28‐jun‐12
22‐jun‐12
7-jun-12
5-jun-12
N.v.t.

2260,00

Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

Hidding is sponsor in de zin van medewerking bij activiteiten

Theaterboerderij 'De Deel' heeft toegezegde sponsoring niet betaald maar heeft gratis waren geleverd

Harm en roelof hebben toegezegd een lied te schrijven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2014

Rijwielhandel 'De Schakel' heeft niet betaald

Bakkerij Herman Schepers sponsort de molen met gratis waren.
Handelsonderneming Poppinga heeft via de e-mail laten weten in 2013 niet meer te sponsoren.

3.5

JUNI: AANSCHAF BOEKEN E.D.
In juni zijn boeken aangeschaft voor een eventuele bibliotheek in de molen. De kosten ter grootte van € 50,00
zijn door de stichting overgemaakt aan Klaas Renting (22).

3.6

JUNI: FLYER BIJ DE SLEENER TOREN
Regelmatig verschijnt de 'Sleener toren' bij alle bewoners van Sleen. Een goede manier om bekendheid te
geven aan de stichting. Daarom wordt eenmalig de flyer bijgevoegd bij de Sleener toren in juni. Hiertoe wordt
de flyer door de voetbalclub 1000 maal gekopieerd. De kosten van € 104,99 worden in juni bij de stichting
gedeclareerd door 'Stichting de Balpen' (26).

3.7

JUNI: WOENSDAGMIDDAGGROEP
In juni is begonnen met de 'woensdagmiddaggroep'. Dit is een groep van Sleeners die ervaring hebben met
uiteenlopende ambachten. Ze werken aan het opknappen van de molen. Hiervoor zijn uiteenlopende
materialen benodigd. Veelal werden de bedragen door Klaas Renting voorgeschoten en daarna aan hem
terugbetaald door de penningmeester.
In juni wordt door Klaas Renting € 170,00 gedeclareerd voor hout van de afscheidingswand op de eerste
verdieping (28).

3.8

JULI: BRANDWEER SPUIT DE MOLEN SCHOON
In juni kon de stichting gebruik maken van de diensten van de brandweer. De brandweer heeft de molen aan de
buitenzijde schoon gespoten. Als dank voor deze diensten kreeg de brandweer twee kratjes bier, Brand bier
uiteraard. De kosten ter grootte van € 17,68 zijn via de pinpas van de stichting betaald (36).
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3.9

AUGUSTUS: NAJAARSMARKT EN DRENTSE MOLENDAG
Voor de Drentse molendag zijn geen bijzondere uitgaven gedaan. Wel is er gezorgd dat er voldoende koffie
was. Hiertoe is € 15,43 door Alie Roeles gedeclareerd (39).

3.10

SEPTEMBER: BURENDAG
Voor de najaarsmarkt op 1 september zijn er door bakker Herman Schepers 'molenstenen' gebakken. Dit zijn
speciale broden. De stichting kreeg de broden geschonken om te verkopen. Met aftrek van het standgeld à € 15
(werd contant betaald) leverde dit een batig saldo op van € 140,90 (40). Dit bedrag is door de penningmeester
begin september op de rekening van de stichting gestort.
De stichting heeft zich op initiatief van Henk de Vries aangemeld voor de 'nationale burendag'. Van het
Oranjefonds kreeg de stichting € 480,00 (41) overgemaakt om de dag te organiseren. Hiertoe zijn door Alie
Roeles diverse zaken aangeschaft om de dag mogelijk te maken (declaraties van € 60,35, € 77,33, € 18,63 en €
13,97) (44, 45, 46, 47). Door Lex Stax zijn de kosten voor de ruimte bij de Schoel contant betaald. De stichting
heeft dit bedrag van € 42,00 overgemaakt aan Lex (49). Henk de Vries heeft een bankje besteld voor de
bewoners van de Schoel. Dit bankje kostte in totaal € 100,00 (50). Voor de molen is tevens divers materiaal
aangeschaft. De totale kosten bedroegen 139,15. Dit is door Klaas Renting betaald aan Houthandel Bos. Door de
stichting was inmiddels 100,00 aan Henk de Vries betaald. Klaas en Henk hebben dit met elkaar verrekend. Aan
Klaas Renting is alsnog € 39,15 (55) overgemaakt.
De factuur van De Deel ter grootte van € 50,00 hoefde niet betaald te worden.
Alie Roeles heeft diverse zaken aangeschaft voor de molen ter waarde van € 46,40 (43) en voor € 8,99 (54).Dit
staat los van de burendag. Klaas Renting heeft een koelkast aangeschaft. De kosten hiervoor bedroegen € 33,69
(56).

3.11

OKTOBER: SPONSORBORD
In oktober is door Henk de Vries gewerkt aan het sponsorbord. Hiervoor is lamineerfolie gekocht bij Staples
voor € 13,90 (52). Dit is gepind met de pinpas van de stichting.
Voor twee feestelijke gelegenheden zijn bloemen gekocht bij Bloemenboetiek Henriëtte. Alie heeft hiervoor €
15,00 (58) voorgeschoten. Ook heeft ze voor wat lekkers bij de koffie € 3,10 betaald bij Bakker Schepers (57).

3.12

NOVEMBER: ANSICHTKAARTEN, SPONSORBORD EN LOPENDE ZAKEN
Om bezoekers aan de molen de gelegenheid te geven iets te kopen van de molen, zijn ansichtkaarten gekocht.
Ze zijn via Internet besteld bij iDrukker. Voor 625 ansichtkaarten is inclusief verzendkosten € 90,75 betaald,
direct door de Stichting (59).
Voor het sponsorbord zijn door Henk de Vries diverse materialen gebruikt. Hij heeft hiervoor € 67,72
gedeclareerd (65).
Voor de werkzaamheden door de woensdagmiddaggroep is door Klaas Renting gereedschap aangeschaft. De
oorspronkelijke declaratie hiervoor was € 117,05 (61). Er bleek echter abusievelijk € 23,38 (62) te veel te zijn
gedeclareerd. Dit is door Klaas Renting teruggestort.
Voor de woensdagmiddaggroep zijn door Alie diverse zaken aangeschaft (€ 31,47 en € 22,60) (63)(64).

3.13

DECEMBER: TRAP EN OUDEJAARSRECEPTIE
De stichting heeft van dorpsbelangen een toezegging gekregen voor een bijdrage in de kosten van een trap
naar de eerste verdieping. Deze bijdrage bedroeg € 500,00. Daarvoor schaft de stichting de benodigde
materialen aan. De trap wordt in eigen beheer gemaakt. Dorpsbelangen heeft € 500,00 overgemaakt aan de
stichting (68). Het geld is geoormerkt voor de trap.
Sleener molen stichting 'De Hoop'
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In december is de oudejaarsreceptie gehouden voor de woensdagmiddaggroep, vrienden, sponsoren en
bestuursleden. Alie heeft de kosten hiervoor voorgeschoten. De kosten bedroegen € 362,32 (67). Van de
aangeschafte zaken zoals drank is nog aardig wat overgebleven. Er zijn ter grootte van € 45,00 donaties gedaan
in de bus hiervoor (69).

3.14

VRIENDEN VAN DE MOLEN
Het is mogelijk om 'vriend van de molen' te worden. Dat is hetzelfde als donateur zijn. In 2012 hebben zich 52
vriend aangemeld. Ze hebben in totaal € 645,00 toegezegd.
Hiervan is eenmaal € 5,00 contact betaald (14). Voor € 600,00 is automatische incasso toegestaan. Voor € 40,00
is door 5 vrienden gevraagd om een factuur via e-mail. Van deze vrienden hebben er 2 een correct e-mailadres
opgegeven. De overige 3 vrienden hebben een factuur op papier in de bus gekregen in december. Van deze 5
vrienden hebben er op 21 januari 2013 4 betaald. In december hadden er twee vrienden betaald (71, 72), elk €
10,00
In januari 2013 is er een batch voor een automatische incasso naar de bank gestuurd van € 600,00.

3.15

TERUGKERENDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Tot de terugkerende kosten horen:

Kosten voor gebruik van de bankrekening (4x per jaar). In 2012 bedroegen de kosten:
o Eerste kwartaal: € 0,14 (6)
o Tweede kwartaal: € 5,42 (33)
o Derde kwartaal: € 17,13 (51)
o Vierde kwartaal: wordt in januari afgeschreven door de bank

Inschrijving Kamer van Koophandel (jaarlijks)

Kosten voor de ruimte voor de website (jaarlijks)

Rente op de spaarrekening (= inkomsten): € 10,16 (bijgeschreven op 1 januari 2013)

3.16

SPAARREKENING
De stichting heeft een spaarrekening. Regelmatig wordt hier geld op geplaatst dat niet direct nodig is. In
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van boekingen op deze rekening. Dit betreft de volgende nummers:
(27), (38), (42), (48), (55), (60), (66), (70).
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: BOEKINGEN BETAALREKENING
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BIJLAGE 2: BOEKINGEN SPAARREKENING

70
66
60
53
48
42
38
27
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BIJLAGE 3: FINANCIEEL JAAROVERZICHT RABOBANK
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