Jaarrekening De Zeeuwse Molen
omschrijving
saldo per 1-1-2019
1 sponsorbijdragen
2 rente spaarrekening
3 contributies
4 subsidie
5 diversen inkomsten
6 verenigingsblad de Windmolen
7 bestuurskosten
8 kosten ledenbijeenkomsten
9 administratie kosten
10 kosten website
11 organisatie regionale molendag
12 promotie/reclamekosten
13 kosten cursus molengids
14 inkoop boeken
15 kosten archief
16 initiatieven leden
17 eenmalige bijdrage onderhoud stichting de Hoed
Totalen

Begroting vereniging De Zeeuwse Molen
omschrijving
saldo per 1-1-2020
1 sponsorbijdragen
2 rente spaarrekening
3 contributies
4 subsidie
5 diversen inkomsten
6 verenigingsblad de Windmolen
7 bestuurskosten
8 kosten leden bijeenkomsten
9 administratie kosten
10 kosten website
11 Organisatie regionale molendag
12 promotiekosten
13 kosten cursus molengids
14 inkoop boeken
15 kosten archief
16 initiatieven leden
Totalen

lasten

baten

2019
saldo
€ 39.243,94

€
€
3,52
€ 4.423,75
€
€ 3.000,00

€
€ 4.263,86
€
451,11
€
515,25
€
118,80
€
86,39
€
98,15
€
736,20
€
€
€
58,99
€
250,00
€ 1.500,00
€ 8.078,75 € 7.427,27 € 38.592,46

lasten

baten
€
€
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€
200,00

2020
saldo
€ 38.592,46

€
€
€
€ 4.000,00
€
400,00
€
250,00
€
150,00
€ 1.000,00
€
100,00
€
300,00
€
200,00
€
€
60,00
€
750,00
€ 7.210,00 € 7.200,00 € 38.582,46

Vereniging De Zeeuwse Molen Jaarrekening 2019 en begroting 2020

Toelichting jaarrekening 2019 en begroting 2020
Door het overlijden van de penningmeester Martin van der Steen heeft de jaarrekening wat vertraging
opgelopen. Echter waren de zaken goed op orde. Er zijn wat meer inkomsten verkregen dan verwacht
uit de contributies. De kosten voor de Windmolen zijn hoger uitgevallen door het uitbrengen van een
fullcolor uitvoering van de Windmolen.
De vereniging De Zeeuwse Molen is opgericht ter behartiging van de belangen van de eigenaren en
gebruikers van de windmolens in de provincie Zeeland. Deze belangenbehartiging in de breedste zin
van het woord bestaat uit het adviseren van eigenaren en gebruikers maar ook de lokale overheid
zoals gemeenten op het gebied van de molenbiotoop.
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de bestuursleden.
Daarnaast geeft de vereniging jaarlijks 4 nummers uit van het verenigingsblad “De Windmolen” Voor
de leden worden tweejaarlijks leden bijeenkomsten georganiseerd. Een vergadering in het voorjaar en
een in het najaar.
In samenwerking met het gilde van vrijwillige molenaars afdeling Zeeland wordt jaarlijks de Regionale
Molendag georganiseerd. Waarbij ieder jaar in een regio de molens extra in de belangstelling worden
gezet.

Namens het bestuur van de vereniging de Zeeuwse Molen,

Michel Dellebeke

