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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 het boekjaar 2013 opgenomen.
Het verslag is opgesteld door de penningmeester. Het verslag en de boekhouding zijn door twee bestuursleden
gecontroleerd en akkoord bevonden. In de bestuursvergadering van februari is de penningmeester daarmee
gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

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 2013 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.
Het jaarverslag richt zich uitsluitend op de financiën en is daarom geen algemeen jaarverslag. Voor een goed
overzicht van de gebeurtenissen die in en om de molen hebben plaatsgevonden, wordt verwezen naar de
website www.sleenermolen.nl, onder 'Nieuws' en dan 'Oud nieuws 2013'.
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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. Aan het einde van 2012
beschikte de stichting inmiddels over enige financiële middelen. De stichting heeft inkomsten verkregen via de
volgende wegen:

Sponsoren in Sleen

Donateurs: vrienden van de molen

Batig saldo van activiteiten.
Het verloop van de inkomsten en gedane uitgaven is beschreven in hoofdstuk 3: chronologisch overzicht.
De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

2.2

UITGAVEN
De stichting heeft in 2013 kosten gemaakt. De kosten kunnen samenvattend worden beschreven als:

Materialen voor inrichting en onderhoud van de molen

Promotiematerialen

Zaken voor activiteiten in 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.
Een aantal kosten is direct door de penningmeester betaald met de pinpas.

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 'collectebus' aanwezig waarin donaties gedaan kunnen worden. Hier zit veelal wat muntgeld
in, maar soms ook papiergeld. Na activiteiten wordt de bus leeggemaakt en wordt het geld op de
betaalrekening van de stichting gezet.
De penningmeester telt het geld in aanwezigheid van minimaal één ander bestuurslid. Vervolgens neemt de
penningmeester het contante geld mee en stort het overeenkomstige bedrag op de rekening van de stichting.
Dit wordt als zodanig vermeld door de penningmeester bij het storten van het geld op de rekening.
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT

3.1

INLEIDING
Aan de hand van de gebeurtenissen in 2013 wordt per maand beschreven welke inkomsten en uitgaven er zijn
geweest. Daarbij wordt uitgegaan van de datum van bij- of afschrijving. Zo is de bij- of afschrijving van de
bankrekening direct terug te vinden. Voor elke maand is een print opgenomen van de betaalrekening. Aan de
hand van de volgorde op deze print, worden de boekingen beschreven.
Van de afschrijvingen is een document aanwezig in de boekhouding van de penningmeester. Dit kan een
kassabon zijn of een geprinte e-mail met declaraties van bestuursleden.

3.2

JANUARI
Per 1 januari 2013 waren de saldi van de twee bankrekeningen van de stichting als volgt:
Betaalrekening:
Spaarrekening:

€
€

121,79
1.450,00

Totaal:

€

1.571,79

2 januari: Ontvangst batch 1 'vrienden van de molen'
De meeste vrienden van de molen hebben toestemming gegeven voor een automatische afschrijving van hun
jaarlijkse donatie. Conform het contract met de Rabobank hiervoor, zijn er twee 'batches'. In december 2012 is
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de eerste batch naar de bank verstuurd. Dit bedrag a € 600,00 is op 2 januari bijgeschreven op de rekening van
de stichting. Halverwege het jaar wordt de tweede batch verstuurd.
4 januari: Overboeken naar spaarrekening
Vanwege de ontvangst van de batch van de vrienden is € 550,00 overgeboekt naar de spaarrekening.
1 januari: Kosten en rente
De kosten en rente worden automatisch door de bank verwerkt. In dit geval is dit een positief bedrag van €
13,07 in verband met rente op de spaarrekening. Dit weegt op tegen de kosten.
6 januari: Bijboeking 'vriend van de molen'
Een aantal vrienden van de molen heeft de voorkeur
om via e-mail een factuur te ontvangen en die te
betalen. Op 6 januari is een bijdrage van € 5,00
ontvangen na facturatie, van N.J. Bakker.
2 januari: Terugboeking
Op 2 januari is de automatische bijdrage als vriend van
de familie Plugge teruggeboekt.
10 januari: Bijboeking 'vriend van de molen'
Een aantal vrienden van de molen heeft de voorkeur
om via e-mail een factuur te ontvangen en die te
betalen. Op 10 januari is een bijdrage van € 5,00
ontvangen na facturatie, van S.G. Bouma.
20 januari: Stofzuiger en lak
Voor de woensdagmiddaggroep zijn regelmatig materialen benodigd. In dit geval een stofzuiger en lak van in
totaal € 78,50.
24 januari: Verf
Voor de molen is verf benodigd. De declaratie bedraagt €17,24. Klaas Renting heeft het bedrag gedeclareerd.

24 januari: Storten op
spaarrekening
Er wordt € 100,00 van de
betaalrekening gestort op
de spaarrekening.
24 januari: Bijboeking
'vriend van de molen'
Een aantal vrienden van
de molen heeft de
voorkeur om via e-mail
een factuur te ontvangen
en die te betalen. Op 6
januari is een bijdrage
van € 10,00 ontvangen na
facturatie,
van
A.
Westerbeke.
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3.3

FEBRUARI EN MAART
N.b.: De print van de betaalrekening zoals weergegeven hieronder betreft de maanden februari én maart.

19 februari: Website
Voor het de website met domeinnaam www.sleenermolen.nl moet jaarlijks een bedrag worden betaald voor de
ruimte op de server en de reservering van de domeinnaam. Dit is op 19 februari afgeschreven voor een bedrag
van € 45,01.
28 februari: Bijboeking 'vriend van de molen'
Een aantal vrienden van de molen heeft de voorkeur om via e-mail een factuur te ontvangen en die te betalen.
Op 28 februari januari is een bijdrage van € 20,00 ontvangen na facturatie, van J. Meijer.
11 maart: Betaling sponsor
Sponsor TAO Netwerk heeft de factuur over 2013 a € 60,00 betaald 11 maart.
11 maart: Storting betaalrekening
Er wordt € 200,00 overgemaakt van de betaalrekening naar de spaarrekening.
11 maart: Declaratie voor de woensdagmiddaggroep
De woensdagmiddaggroep heeft meubilair voor de molen gemaakt. Op 11 maart is een declaratie van Klaas
Renting a € 207,27 betaald.
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12 maart: Catering voor de woensdagmiddaggroep
Koffie en dergelijke voor de woensdagmiddaggroep zijn
regelmatig nodig. Op 12 maart wordt een declaratie hiervoor
a € 61,63 betaald aan Alie Roeles.
26 maart: Stoffen en blik
Om de molen schoon te kunnen maken zijn stoffer en blik
nodig. De declaratie van Alie Roeles bedraagt € 4,87.
26 maart: Woensdagmiddaggroep
Voor de woensdagmiddaggroep wordt een fris en wat lekkers
gehaald door Alie Roeles a € 12,88.
26 maart: Storting spaarrekening
Er wordt € 1.000,00 overgemaakt naar de spaarrekening van
de stichting.
26 maart: Materialen voor trap en toilet
Voor de trap en het toilet worden materialen aangeschaft.
Klaas Renting heeft hiervoor een declaratie ingediend van €
548,76.
26 maart: Materialen voor trap en toilet
Voor de trap en het toilet worden materialen aangeschaft.
Klaas Renting heeft hiervoor een declaratie ingediend van €
325,99.
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30 maart: Montage tape
Voor het kunnen ophangen van foto's wordt dubbelzijdig plakbank gekocht met de pinpas van de molen. De
tape kostte € 4,09.

3.4

APRIL EN MEI
N.b.: De print van de betaalrekening zoals weergegeven hieronder betreft de maanden april én mei.

1 april: Kosten bank
Per kwartaal moeten kosten betaald worden voor het gebruik van de bankrekeningen. Dit bedroeg over het
afgelopen kwartaal € 4,59.
5 april: Overboeking naar spaarrekening
Op 5 april is € 300,00 overgeboekt naar de spaarrekening.
5 april: Verf voor wanden
Voor het wit verven van de wanden op de eerste verdieping is bij Olijslager verf en primer gekocht. De kosten
hiervoor bedroegen € 386,61. De Sleener molen heeft een eigen account bij Olijslager.
5 april: Voor de koffie
Voor de koffie van de woensdagmiddaggroep heeft Klaas Renting onder andere koffiebonen gekocht. De kosten
bedroegen € 9,27.
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10 april: Sponsorbijdrage
Assurantie- en adviesbureau Schonewille heeft de jaarlijkse sponsorbijdrage betaald a € 50,00.
3 mei: Geld retour van gemeente
De factuur van Olijslager voor de verf en primer voor de muren, is door de gemeente vergoed. Klaas Renting
betaalt het bedrag terug aan de gemeente a € 386,61.
24 mei: Diverse zaken
Alie Roeles heeft diverse zaken aangeschaft voor de woensdagmiddaggroep. De kosten waren € 40,76.
23 mei: Werken aan de molen
Voor het werk aan de molen heeft Geert Brinks, een van de vrijwilligers, hout, houtmaterialen en wand- en
vloertegels aangeschaft voor de bedrag van €224,94.
23 mei: Donatie bakker Schepers
Bakker Schepers heeft toegezegd dat van elk molensteentje dat wordt verkocht, er € 0,25 voor de Sleener
molen is. De verkoop heeft tot nu toe € 100,00 voor de molen opgeleverd. Dat is contant ontvangen en op de
rekening gestort.
23 mei: Donaties nationale molendag
Tijdens nationale molendag zijn er donaties gedaan aan de molen. Die zijn in de 'collectebus' gekomen. Bij het
leegmaken van deze bus bleek er ruim € 25,00 in te zitten. Er is wat kleingeld in de bus achtergebleven.
23 mei: Vriend van de molen
Eén van de vrienden van de molen heeft contant betaald: € 20,00.
24 mei: Declaratie
Voor de woensdagmiddaggroep heeft Alie Roeles diverse zaken aangeschaft voor een bedrag van € 40,76.
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3.5

JUNI
Op 19 juni is aan onze bestaande sponsoren een factuur gestuurd. Hieronder is samengevat voor welke
bedragen is gefactureerd/betaald.
Tabel 2.1: Sponsoren en hun bijdragen

Bedrijfsnaam

WWW Flyer Molen

Anders

Bedrag

Factuurnr. Betaald

Ass. Adv. Bureau Schonewille

X

X

X

2013 F04

10/4, 21/9

Assen Installatietechniek

X

X

X

2013 F05

25/7

Bouwbedrijf Buursema

X

X

X

2013 F06

25/7

Bouwbedrijf Geugies

X

X

X

2013 F07

11/7

Hidding Dier en Tuin

X

X

X

---

Luitjens Transport

X

X

X

2013 F08

1/7

OmgevingsAtelier

X

X

X

2013 F03

11/6

X

X

2013 F10

3/7

Uitvaartzorg Louissen

X

2013 F11

1/7

Harm en Roelof

X

2013 F12

26/9

Sleener Bazar

X

2013 F13

3/7

Reinders Bloemen en Planten

X

2013 F14

2/7

X

2013 F15

7/10

2013 F16

28/6

Makelaardij de Flinten

Rijwielhandel de Schakel
TAO Netwerk Training en Coaching

lied

X

---

Medi-Decoration

X

2013 F17

16/9

S. vd Weide Autobedrijf

X

2013 F18

1/7

Art Journey

X

2013 F19

1/7

Bloemenboetiek Henriëtte

bloemen

---

---

Ermerstrand

X

2013 F20

1/7

Restaurant Moorman

X

2013 F21

22/7

Toendra Organisatieadvies

X

2013 F22

8/7

HdeB Engineering

X

2013 F23

27/6

De Schoenlapper

X

2013 F24

4/11

X

X

Bakkerij Herman Schepers

koek e.d.

Sleense Joffers

X

Taart van Toen

X

X

---

X

2013 F02
n.v.t.

Totaal

--17/6
29/10

2010,00

Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

Hidding is sponsor in de zin van medewerking bij activiteiten

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

Rijwielhandel 'De Schakel' heeft niet betaald in 2012 en betaald in 2013 wél plus de helft van 2012

Bakkerij Herman Schepers sponsort de molen met gratis waren.
Sommige sponsoren hebben vooruitlopend op de factuur al betaald.
1 juni: Spullen voor toilet
Het toilet is in juni nog niet klaar maar wel al te gebruiken. Hiervoor zijn met de pinpas van de stichting
diverse zaken aangeschaft zoals toiletpapier voor een bedrag van € 9,87.
2 juni: Declaratie kosten familie Nefkens
Voor het bezoek van de familie Nefkens aan de molen zijn door Jetty Remmelts diverse zaken voor eten en
drinken aangeschaft. De kosten bedroegen €120,62.
3 juni: Diverse zaken voor toilet
Voor het toilet zijn zaken zoals een WC-borstel aangeschaft door Klaas Renting voor een bedrag van € 81,76.
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3 juni: Lak voor de trap
Voor de trap is door Klaas Renting lak aangeschaft voor een bedrag van € 32,99.

3 juni: Overboeking vanaf spaarrekening
Om de betaalrekening aan te vullen is er € 300,00 overgeboekt van de spaarrekening naar de betaalrekening.
3 juni: Diverse zaken voor het toilet
Voor het toilet zijn zaken zoals tegellijm, tegelkruisjes, et cetera aangeschaft door Klaas Renting. Dit was voor
een bedrag van €306,12.
3 juni: Koffiezetapparaatje
Om kleine hoeveelheden koffie te kunnen zetten is een klein koffiezetapparaatje gekocht met de pinpas van de
stichting voor een bedrag van € 8,99.
4 juni: Gift familie Nefkens
De familie Nefkens heeft aan de stichting contant een gift gegeven van € 40,00. De gift is overhandigd aan de
voorzitter. Zij heeft het bedrag op de rekening van de stichting gestort.
4 juni: Gift bakker Schepers
Tijdens de brunch rond de molen op 2 juni heeft bakker Schepers wederom € 100,00 aan de stichting
geschonken. Het bedrag is overhandigd aan de voorzitter. Zij heeft het bedrag op de rekening van de stichting
gestort.
6 juni: Factuur Nefkens betaald
Op 6 juni is de factuur die aan de familie Nefkens was gestuurd, betaald.
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11 juni: Koffie en koeken
Voor de woensdagmiddaggroep is er door Alie Roeles koffie en koeken gekocht voor een bedrag van € 18,70.
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11 juni: Donatie familie Nefkens
Tijdens een bezoek van de familie Nefkens aan de molen hebben ze aan Klaas een donatie gedaan van € 20,00.
Dat is op de rekening van de stichting gestort.
11 juni: Sponsoring door OmgevingsAtelier
De factuur aan het OmgevingsAtelier voor sponsoring is betaald.
17 juni: Sponsoring door Sleense Joffers
De factuur aan de Sleense Joffers is betaald. De Sleense Joffers waren al vriend voor de molen en zijn nu
sponsor geworden. Hiervoor wordt € 30,00 van hun bijdrage als vriend verrekend met de sponsoring.
17 juni: Materialen voor het toilet
Voor het toilet worden door Geert Brinks materialen gedeclareerd ter grootte van €318,07.
17 juni: Overboeking naar spaarrekening
Er wordt € 400,00 overgeboekt van de betaalrekening naar de spaarrekening.
24 juni: Overboeking naar betaalrekening
Er wordt € 200,00 overgeboekt van de spaarrekening naar de betaalrekening om te voorkomen dat we rood
staan.
24 juni: Declaratie voor het toilet
Voor het toilet declareerde Klaas Renting € 226,24 voor diverse materialen voor het toilet.

26 juni: Keukenrol
Bij Algert Heijn worden met de pinpas van de stichting keukenrollen gekocht.
26 juni: Keukenzaken
Voor het keukentje op de eerste verdieping worden spullen zoals een afwasborstel en afwasmiddel gekocht.
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27 juni: Sponsorbijdrage HdeB
HdeB heeft de sponsorbijdrage van € 75,00 overgemaakt.
28 juni: Sponsorbijdrage TAO Netwerk
TAO Netwerk heeft de sponsorbijdrage van € 60,00 overgemaakt.
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3.6

JULI
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1 juli: Sponsorbijdrage Luitjens
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van Luitjens bijgeschreven.
1 juli: Sponsorbijdrage Ermerstrand
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van het Ermerstrand bijgeschreven.
1 juli: Contact geld uit collectebus
Periodiek wordt contant geld uit de collectebus gehaald. Op 1 juli was er voor € 25,00 aan contant geld
aanwezig. Dat is op de betaalrekening van de stichting gestort door de penningmeester.
1 juli: Sponsorbijdrage Louissen
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van uitvaartzorg Louissen bijgeschreven.
1 juli: Sponsorbijdrage S. van der Weide
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van garagebedrijf S. van der Weide bijgeschreven.
2 juli: Sponsorbijdrage Reinders
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van Reinders bloemen en planten bijgeschreven.
2 juli: Sponsorbijdrage De Flinten
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van makelaardij De Flinten bijgeschreven.
1 juli: Kosten
De kosten voor het gebruik maken van de bank- en spaarrekening bedroegen over deze periode € 20,44.
3 juli: Overboeking naar spaarrekening
Er wordt € 600,00 overgeboekt naar de spaarrekening van de stichting.
3 juli: Kilometers naar Nieuwkoop
Van de familie Nefkens te Nieuwkoop heeft de stichting een aantal fraaie meubelstukken geschonken gekregen.
Onder andere een prachtige antieke tafel met bijbehorende stoelen. Door Geert Brinks en Jan Brinks zijn de
spullen met zijn aanhanger opgehaald in Nieuwkoop. Hiervoor zijn de kilometerkosten vergoed. Dit is als
zodanig afgesproken in de bestuursvergadering.
De vergoeding bedroeg € 143,50.
3 juli: Sponsorbijdrage De Sleener Bazaar
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van de Sleener Bazaar bijgeschreven.
8 juli: Sponsorbijdrage Toendra Organisatieadvies
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van Toendra Organisatieadvies bijgeschreven.
10 juli: Lekkers voor de vrijwilligers
Met de pinpas van de stichting is op 10 juli lekkers (twee koeken) voor de vrijwilligers gekocht. De vrijwilligers
waren toen druk bezig met schilder- en onderhoudswerkzaamheden. De koeken kostten € 8,60.
11 juli: Sponsorbijdrage Aannemersbedrijf Geugies
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van aannemersbedrijf Geugies bijgeschreven.
18 juli: Fotoboek bakker Schepers
Aan bakker Schepers is toegezegd om een fotoboek te maken van de tentoonstelling en de brunch. Hiertoe zijn
via de Hema drie exemplaren gemaakt. Die zijn op 18 juli opgehaald en betaald met de pinpas voor een bedrag
van € 93,90.
18 juli: Koffie en zo
Voor de vrijwilligers, maar ook voor de molenaars, zijn op 18 juli diverse zaken aangeschaft. Dit is betaald met
de pinpas en kostte € 24,13.
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19 juli: Roerstaafjes
Bij de Albert Heijn zijn voor € 6,00 roerstaafjes voor de koffie en thee aangeschaft. Dit is betaald met de
pinpas.
22 juli: Sponsorbijdrage Restaurant Moorman
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van restaurant Moorman bijgeschreven.
25 juli: Sponsorbijdrage aannemersbedrijf Buursema
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van aannemersbedrijf Buursema bijgeschreven.
25 juli: Sponsorbijdrage installatiebedrijf Assen
Op 1 juli is de sponsorbijdrage van installatiebedrijf Assen bijgeschreven.
29 juli: Diverse declaraties voor de catering
Hennie Haandriksman heeft het op zich genomen om zorg te dragen voor de catering. Dan is er altijd
voldoende koffie, fris en lekkers voor de vrijwilligers en molenaars. Op 29 juli zijn de kosten van vijf keer
boodschappen doen aan haar terugbetaald voor een bedrag van € 112,65.
30 juli: Overboeking spaarrekening
Op 30 juli is € 400,00 overgeboekt van de betaalrekening naar de spaarrekening.
31 juli: Batch 2 vrienden
De toegezegde donaties van de vrienden van molen worden twee maal per jaar geïnd via een automatische
incasso. In juli wordt batch geïnd. De totale bijdrage van de vrienden aan de molen bedroeg € 470,00.
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3.7

AUGUSTUS

9 augustus: Overboeking naar spaarrekening
Op 9 augustus is € 400,00 overgeboekt van de betaalrekening naar de spaarrekening.
9 augustus: Fotoboek aangeschaft door Lex Stax
Bij het voorbereiden van het fotoboek is aan de bestuursleden gevraagd of er liefhebbers zijn om een
exemplaar te ontvangen. Lex Stax heeft aangegeven dat te willen. Hij heeft het fotoboek ontvangen en de
kosten (⅓ van € 93,90) betaalde hij terug op 9 augustus.
15 augustus: Werk aan de molen
Voor diverse werkzaamheden aan de molen declareerde Klaas Renting € 34,06.
15 augustus: Contante betaling vriend
Een vriend van de molen betaalt contant € 5,00 als donatie. De penningmeester heeft dit bedrag op 15
augustus op de betaalrekening gestort.
15 augustus: uitbreiding webruimte
Om voldoende webruimte te hebben, onder andere voor opslag van foto's en andere bestanden, wordt de
webruimte uitgebreid. Dit kost € 22,26 bij One.com.
15 augustus: Contant geld
Uit de collectebus wordt periodiek het contante geld gehaald. Dit om te voorkomen dat er teveel contant geld
in de molen aanwezig is. Er is € 60,00 aanwezig. De penningmeester maakt op 15 augustus dit geld over aan de
stichting. Per e-mail d.d. 13 augustus zijn de leden van het bestuur hierover geïnformeerd.
29 augustus: Donaties
Tijdens de Drentse molendag is er contant geld gedoneerd (i.c. € 20,00). Dit is aanwezig in de collectebus. Op
29 augustus is dit geld uit de molen gehaald en op de rekening van de stichting gestort door de
penningmeester.
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3.8

SEPTEMBER

3 september: Diverse zaken voor de catering
Voor de catering heeft Hennie Haandrikman diverse zaken aangeschaft. De kosten a € 18,12 gedeclareerd.
3 september: Vergunning voor brunch
Voor de brunch van bakker Schepers op 2 juni moest een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente
Coevorden. De kosten voor de vergunning bedroegen € 8,65.
3 september: Vriend van de molen
Familie Everaarts betaalt hun bijdrage als vriend van de molen naar aanleiding van een factuur per e-mail. Het
bedrag is op 3 september ontvangen.
3 september: Gift
Familie de Koning heeft aan de stichting
een gift van € 25,00 overgemaakt als
dank voor de verkregen rondleiding.
10 september: Burendag
Voor het organiseren van Burendag in de
molen, ontvangt de stichting € 325,00
van het Oranjefonds.
16 september: Sponsorbijdrage Medi
Decoration
Op 16 september is de sponsorbijdrage
van Medi Decoration bijgeschreven.
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20 september: Tekenspullen Burendag
Voor de tekenmiddag in de molen zijn diverse spullen om te kunnen tekenen (stiften, kleurpotloden,
tekenblokken, et cetera) aangeschaft bij de Sleener Bazaar. De spullen zijn betaald met de pinpas.
21 april: Sponsorbijdrage Schonewille
Assurantie- en adviesbureau Schonewille heeft een tweede jaarlijkse sponsorbijdrage betaald.
21 april: Sponsorbijdrage Harm & Roelof
Het duo 'Harm en Roelof' heeft de jaarlijkse sponsorbijdrage betaald.

3.9

OKTOBER EN NOVEMBER

1 oktober: Kosten
Op 1 oktober zijn de kosten voor het gebruik van de bankrekening verrekend. De rente op het spaartegoed
overtrof de kosten. Er is € 7,38 bijgeschreven.
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7 oktober: Declaratie
Voor de burendag zijn door Alie Roeles diverse zaken aangeschaft. De declaratie a € 106,39 is op 7 oktober
betaald.
7 oktober: Declaratie
Door Hennie Haandrikman is fris aangeschaft voor de vrijwilligers a € 4,86.
7 oktober: Declaratie
Door Hennie Haandrikman is koffie aangeschaft voor de vrijwilligers en de molenaars a € 19,92. Abusievelijk is
hiervan niet het totaalbedrag van € 19,92 overgemaakt maar de korting van € 9,96. Dit bleek tijdens het
controleren van de boekhouding voor dit jaarverslag. In december is het bedrag dat te weinig is betaald
(toevallig ook € 9,96) overgemaakt.
7 oktober: Sponsorbijdrage Rijwielhandel de Schakel
Op 7 oktober is de sponsorbijdrage van Rijwielhandel De Schakel ontvangen. Over 2012 is deze bijdrage niet
betaald. Daarom is met de rijwielhandel afgesproken om hiervan alsnog 50% te betalen in 2013. Het
totaalbedrag is daarmee € 25,00 + € 50,00 = € 75,00.
14 oktober: Eenmalige sponsoring Autorijschool Oudeboon
Rijschool Oudeboon te Sleen heeft de stichting eenmalig gesponsord voor een bedrag van € 50,00. Hiervoor is
op 7 oktober een factuur verstuurd.
15 oktober: Reiskosten
De woensdagmiddaggroep is op 2 oktober op excursie geweest naar twee molens in Duitsland. De kosten voor
de brandstof zijn (deels) vergoed door de stichting. Hiertoe heeft Klaas Renting € 60,00 gedeclareerd via email.
29 oktober: Sponsorbijdrage Taart van Toen
De sponsorbijdrage van 'Taart van Toen' is op 29 oktober ontvangen. Hiervoor is geen factuur verstuurd.
4 november: Sponsorbijdrage de Schoenlapper
Bed and breakfast ' De Schoenlapper' sponsort de molen in 2013 voor een bedrag van € 150,00.
11 november: Contant geld terug
Voor de werkzaamheden aan de molen zijn door de vrijwilligers diverse materialen besteld bij Houthandel Bos.
Een deel daarvan is uiteindelijk niet gebruikt en kon retour. Hiervoor heeft Klaas Renting € 72,45 contant
ontvangen. Hij heeft dat geld aan de penningmeester overhandigd (zie verslag bestuursvergadering). De
penningmeester heeft het geld op de betaalrekening van de stichting gestort.
20 november: Bijdrage Rabobank projectenfonds
De stichting heeft aan het Rabobank projecten een bijdrage gevraagd voor de kosten van een toilet en een
trap. Hiertoe is op 3 november een factuur met onderbouwing verstuurd naar de Rabobank
Borger-Klenckeland.
Deze factuur a € 1.605,65 is op 20 november betaald door de Rabobank.
25 november: Overboeking
Op 25 november is € 1.500,00 overgeboekt van de betaalrekening naar de spaarrekening.
30 november: Kacheltjes
Voor de verwarming van de molen zijn op 30 november twee hete lucht kacheltjes aangeschaft bij de Gamma.
De kacheltjes zijn betaald met de pinpas van de molen.
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3.10

DECEMBER

2 december: Contant geld in de molen
Op 1 december waren de midwinterhoornblazer aanwezig in de molen. Het geld dat daarna aanwezig was in de
collectebus is geteld door Henk Drenth en de penningmeester. Het bedrag a € 51,90 is daarna door de
penningmeester op de betaalrekening gestort.
5 december: Declaratie
Voor de bijeenkomst op 1 december met de midwinterhoornblazers zijn door Hennie Haandrikman diverse
zaken ingekocht a € 10,97.
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5 december: Declaratie
Eveneens voor de bijeenkomst met de midwinterhoornblazers, zijn bij de bakker negen koeken gekocht a €
29,56 door Hennie Haandrikman.
17 december: Inkopen voor vrijwilligers
Op 18 december vond er een bijeenkomst plaats voor de vrijwilligers en de bestuursleden. Met elkaar is terug
gekeken op 2013 en het vele werk dat is verricht. Hiervoor is door Jetty Remmelts en Hennie Haandrikman
soep gemaakt met roggebrood. Verder zijn er zaken zoals koffie en ook voor elke vrijwilliger een lekker flesje
heidelikeur aangeschaft door Hennie Haandrikman. De kosten bedroegen € 81,49.
21 december: Kapotte halogeenlamp in de kap
In de kap van de molen was een halogeenlamp kapot. Dit werd door de molenaars gemeld aan de
penningmeester die in de molen was. Bij de Sleener Bazaar zijn twee nieuwe lampen (één reserve-exemplaar)
gekocht. Dit is betaald met de pinpas.
22 december: Overboeking naar spaarrekening
Er wordt € 350,00 overgeboekt naar de spaarrekening.
27 december: batch 1 'Vrienden van de molen'
Net voor de kerstdagen is 'batch 1' van de vrienden van de molen ingediend bij de Rabobank. Dit betreft 55
vrienden voor een totaalbedrag van € 675,00 euro. Hiervan is het mogelijk dat een of meerdere vrienden
besluiten de stichting toch niet te willen steunen. In dat geval kunnen ze het bedrag terugboeken en worden ze
van de lijst van vrienden afgevoerd.
29 december: Overboeking naar spaarrekening
Er wordt € 600,00 overgeboekt naar de spaarrekening.
30 december: Batig saldo kerstmarkt
Op 14 december heeft de stichting een kerstmarkt georganiseerd. Het batig saldo daarvan bedraagt € 226,65.
Alie Roeles trad op als marktmeester en heeft zowel de uitgaven gedaan alsmede de inkomsten van zowel de
standhouders als van de verkoop van knieperties en koffie door de stichting.
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Van de Sleener Visvereniging heeft de Stichting € 50,00 ontvangen als steun voor onze werkzaamheden. Dit
bedrag is tijdens de kerstmarkt uitgereikt aan de voorzitter. Het bedrag van € 50,00 is meegenomen in het
batig saldo van de kerstmarkt.
30 december: Overboeking naar spaarrekening
Er wordt € 250,00 overgeboekt naar de spaarrekening.
30 december: Drukwerk voor promotie kerstmarkt
Ter promotie van de kerstmarkt zijn huis aan huis folders verspreid. Deze folders zijn gedrukt door Stichting 'de
Balpen' (van de voetbalvereniging). De kosten bedroegen € 55,90.
31 december: Correctie betaling
Op 7 oktober is er een declaratie uitbetaald aan Hennie Haandrikman. Dit bleek achteraf een onjuist bedrag te
zijn. Het bedrag dat te weinig is betaald (i.c. € 9,96), is op 30 december alsnog aan Hennie Haandrikman
betaald.
31 december: Eindsaldo bankrekeningen
Het eindsaldo van de betaalrekening en de spaarrekening is hieronder weergegeven. Ter informatie is het
beginsaldo ook weergegeven.

3.11

Rekening
Betaalrekening:
Spaarrekening:
Totaal:

€
€

1/1/2013
121,79
1.450,00

€

1.571,79

€
€

31/12/2013
178,55
4.910,16

€
€

Verschil
+56,76
+3.460,16

€

5.088,71

€

+3.516,92

ANSICHTKAARTEN
In de collectebus van de molen zit regelmatig geld. Dat wordt er periodiek uitgehaald. Dan wordt het geld
geteld door de penningmeester in aanwezigheid van minimaal 1 ander bestuurslid. Dit geld zal bestaan uit
enerzijds donaties en anderzijds betalingen voor de ansichtkaarten. Hier wordt geen aparte boekhouding voor
bijgehouden.
Er is nog een hele ruime voorraad ansichtkaarten.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: BOEKINGEN NAAR EN VAN DE SPAARREKENING
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BIJLAGE 2: FINANCIEEL JAAROVERZICHT RABOBANK
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BIJLAGE 3: BALANS VAN BEZITTINGEN EN AFSCHRIJVINGEN
De stichting heeft in de achterliggende periode een aantal zaken aangeschaft. De meeste zaken die zijn
aangeschaft betreft koffie, frisdrank, zaken voor onderhoud en dergelijke. Een aantal zaken is aangeschaft of
geschonken. Deze zaken zijn opgenomen in de onderstaande balans.
De stichting heeft geen bezittingen van grote waarde. Vrijwel alle uitgaven over 2013 betreffen zaken voor de
woensdagmiddaggroep of zaken voor onderhoud aan de molen zoals verf. Daarom is er voor gekozen om álle
aangeschafte zaken in één jaar af te schrijven. Bezittingen die in 2012 zijn aangeschaft komen derhalve niet
voor op de balans. Ter informatie is onder de balans een overzicht opgenomen van de apparaten die in 2013
zijn aangeschaft. Deze apparaten worden nu ook als afgeschreven beschouwd.
De balans betreft 31 december 2013.

Posten in de balans
Totaal banksaldo op 1 januari 2013
Betaalrekening
Spaarrekening
Ontvangen van vrienden (incl.
terugstortingen)
Ontvangen van sponsoren
Website
Activiteiten:

+1.571,79
‐3.450,00
3.450,00
+1.820,00
+2.515,00
‐67,27
Verjaardag familie Nefkens
Brunch bakker Schepers
Burendag
Rabobank Projectenfonds
Kerstmarkt

Aangeschafte materialen voor molen
Aangeschafte apparaten
Uitgaven voor koffie e.d.
Contant geld uit collectebus
Donaties
Kilometervergoedingen
Vergunningen
Kosten gebruik/rente bankrekeningen
Rente over spaarrekening

+360,00
‐62,60
+201,18
+1.605,65
+170,75
‐2.299,98
‐143,88
‐642,26
+161,90
+105,00
‐203,50
‐8,65
‐4,58
+10,16

Totaal op 31 december 2013

+5.088,71

Aangeschafte zaken
Weerstation
Stofzuiger
Koffiezetapparaat
2 x Hete luchtverwarming
Totaal
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15,99
49,00
8,99
69,90
143,88
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