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TOELICHTING  JAARCIJFERS  OVER   BOEKJAAR   2020 
 
 

Geacht lid, beste molenaar, beste donateur,  

 

Voor u ligt de jaarrekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over het jaar 2020. 

De jaarcijfers zijn weergegeven op deze aparte bijlage in de Gildebrief omdat op het moment van sluiten 
van de inlevermogelijkheid bij de redactie en de drukker van de Gildebrief (1 februari) het nog niet 
mogelijk was om de cijfers correct weer te geven. 

Korte samenvatting van de jaarcijfers: 

Door de Corona pandemie was het een apart jaar voor onze vereniging, ook financieel. 

Het jaar werd afgesloten met een batig saldo van bijna € 4.000,- 

Het ledental van de vereniging nam in het verslagjaar met 33 toe tot 2.582 actieve leden (inclusief 
donateurs). 

De reserves/voorzieningen, zowel de algemene, en het schade-, weerstands- en lesstoffonds zijn ruim 
voldoende voor een organisatie als Het Gilde.  

Met betrekking tot verzekeringen was het een rustig jaar met weinig schade.  

Het aantal geslaagde leden nam met 7 toe tot 1.576. De groei lijkt de laatste 2 jaar iets te stagneren 
maar dit kan ook komen omdat er in 2020 maar één keer een landelijk examen is afgenomen omdat de 
tweede examenronde vanwege Corona moest worden geannuleerd. 

In de tabellen hieronder vinden jullie de begin en eindbalans en een overzicht over de baten en de 
lasten, inclusief het verschil met het vorige jaar.  

Een plus bij het getal betekent dat er meer is ontvangen respectievelijk meer is uitgegeven dan in het 
jaar het ervoor. Bij een minteken is er dus minder ontvangen en minder uitgegeven.  

 

Beginbalans 2020     2020 
         
activa    passiva   
Bank  €         355.071,99   Voorzieningen  € 112.341,40  
Debiteuren  €                292,16   Crediteuren  € 104.955,40  
   Algemene reserve  € 138.067,35  
         
 Totaal:  €         355.364,15      € 355.364,15  

 

De letters in de achterste kolom verwijzen naar de toelichtingen die onder de laatste tabel gegeven 
worden. 

Op de volgende bladzijden wordt de staat van baten en lasten over de jaren 2019 en 2020 
weergegeven: 
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Baten 2019 2020 Verschil  Opm. 
          
Contributie  €           64.658,34   €        63.959,08   €       -699,26  A  
Entree  €           10.582,00   €          9.890,00   €       -692,00  B 
Verzekeringen  €           23.824,00   €        19.038,00   €    -4.786,00  C 
Opbrengst webshop  €             3.066,05   €          2.314,41   €       -751,64    
Subsidie RCE  €           20.000,00   €        20.000,00   €              -      
Rentebaten  €                 53,65     €       -  53,65    
Overige inkomsten  €                832,50   €             671,00   €       -161,50    
         
 Totaal:  €         123.016,54   €      115.872,49   €    -7.144,05    

          
Lasten/Kosten 2019 2020  Verschil Opm. 
          
Opleiding         
Opl.kstn afdelingen  €           16.298,00   €        16.692,50   €      +394,50    
Opleidingsraad  €             2.987,07     €    -2.987,07  D 
Verdere scholing  €             7.715,20   €          1.846,28   €   - 5.868,92  E 
Molengidsen           
Actualisatie basisopleiding           
Kosten lesstof  €           10.061,40   €        22.426,86   € +12.365,46  F 
Kosten Gildeverzendingen  €             3.945,43     €    -3.945,43  G 
Examens DHM  €             1.291,68     €    -1.291,68  H 
Werkgroep watermolenaars  €             1.943,63   €             314,47   €    -1.629,16  I 
Houtzagersgilde           
     
 Totaal:  €           44.242,41   €        41.280,11   €   - 2.962,30    
            
Verzekering           
            
Doorbetaalde verzekeringsg.  €           28.306,02   €        32.918,82   €   +4.612,80  J 
Kosten van verzekeringen  €             2.250,00   €          1.785,15   €      - 464,85  K 
            
 Totaal:  €           30.556,02   €        34.703,97   €   +4.147,95    
            
Algemeen           
            
Ledenvergadering  €             1.684,20     €    -1.684,20  L 
Betaalkosten Bank en Mollie  €                110,08   €             593,02   €      +482,94    
Ledenadministratie  €             1.888,51   €          3.684,84   €   +1.796,33  M 
Gildebrief  €           20.157,71   €        20.886,01   €      +728,30    
Website  €             1.991,54   €          1.460,88   €      - 530,66    
Beheer en administratie  €             8.347,98   €          5.441,07   €    -2.906,91  N 
Vertrouwenspersoon           
Veiligheid & coaches  €                132,82     €       -132,82    
Bliksemafleidercontrole  €             1.628,43   €          1.266,82   €       -361,61    
Kosten webshop    €          1.142,95   €   +1.142,95  O 
Gildebekendheid  €                312,57   €             808,72   €      +496,15    
Reserveringen/int.Conf./    €             652,20   €      +652,20    
            
 Totaal:  €           36.253,84   €        35.936,51   €       317,33    
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   2019  2020  Verschil  
Totaal baten  €         123.016,54   €      115.872,49   €    -7.144,05    
Totaal lasten  €         111.052,27   €      111.920,59   €      +868,32    
     
Resultaat  €           11.964,27   €          3.951,90   €    -8.012,37  P 

 

Eindbalans: 2020     2020 
         
Bank  €         385.209,39   Voorzieningen  € 112.341,40  
Debiteuren  €             1.750,00   Crediteuren  € 132.598,74  
     Algemene reserve  € 142.019,25  
         
 Totaal:  €         386.959,39     € 386.959,39  

 

Ad A,B en C:  (Opbrengsten)  De totale daling komt vooral omdat er in 2020 geen premie inkomsten meer waren 
voor de WA+ verzekering. Vanaf contributiejaar 2020 zit namelijk de premie voor WA en WA+ gezamenlijk in het 
contributiebedrag van € 25,- per lid. 

Ad D: De opleidingsraad ging alleen door via internet-vergaderen. Dit scheelde in de kosten 

Ad E: in 2019 is er een extra cursus valbeveiliging georganiseerd.  Die kosten hadden we in 2020 niet.  

Ad F: De Basisopleiding watermolenaar kwam af en werd gedrukt en uitgereikt aan leerlingen en instructeurs. 
          Verder is er op het einde van het jaar nog een groot pakket lesmateriaal voor de opleiding windmolenaar  
          gedrukt.  Vandaar een “schokeffect” bij de uitgaven. Waarschijnlijk zal 2021 het omgekeerde beeld laten 
zien.  

Ad G: Moet samen gezien worden met O. Eind 2019 is er nog een vrij grote bestelling gedaan om voldoende 
voorraad te hebben. Die kosten waren er in 2020 niet. Ook zijn er (door Corona?) minder bestellingen gedaan op 
de webshop.  

Ad H: Examens gingen maar een keer door vanwege Corona. 

Ad I: Werkgroepen watermolenaars zijn minder bijeengeweest. Omdat de klus erop zat en door Corona. 

Ad J: We betalen verzekeringskosten op basis van het aantal leden dat bij verzekeraar Scheeffer bekend is. Zij 
berekenen dit bedrag, maar zitten daarmee te laag.  

Ad K: Er werden twee uitkeringen gedaan in 2020 voor eigen risico schadedekking. Dit was lager dan in 2019. 

Ad L: Ledenvergadering. Ook deze werd niet fysiek maar online gehouden wegens Corona. 

Ad M: Het Gilde werkt met een nieuw systeem en dit systeem kost nog even meer moeite om mee om te gaan.  

Ad N: Ook hier vielen veel kosten weg in 2020 omdat er nauwelijks vergaderd is. 

Ad O:  en  G “Kosten Gildeverzendingen” uit 2019 heet nu “ Kosten Webshop” en is in 2020 ondergebracht in de 
            categorie “Algemeen” i.p.v. “Opleiding”.     

Ad P: In 2020 hadden we een positief saldo van € 3.951,95.  Het voorstel is dat dit saldo wordt toegevoegd aan de 
algemene reserves. 

 

Toelichting Verzekeringen: 

Verder waren er een paar kleinere WA+ schades die werden uitgekeerd; een “vergeten” bliksemafleider; 
een schade ter voorkoming van verder letsel en een duidelijk geval van slordigheid bij droogte.  
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Ook loopt nog een mogelijke schade als gevolg van een ongeval, waarbij nog niet duidelijk is of er sprake 
zal zijn van blijvend letsel. 

Toelichting Ledenadministratie 
In 2019 is het ledenaantal gegroeid van 2549 op 1 januari 2020 naar 2582 op 31 december 2020, een 
toename van 33. Het aantal verwerkte aanmeldingen in 2020 bedroeg 155. Voor details zie lijst 
hieronder.  

Door de netto instroom van 33 leden kan men concluderen dat de uitstroom ook relatief hoog is. Deels 
komt dit doordat MIO’s stoppen met de opleiding; aan de andere kant ook door de hoge gemiddelde 
leeftijd van onze leden, waardoor relatief veel molenaars besluiten te stoppen en het 
overlijdenspercentage ook redelijk hoog is.   
 

 

Verdere aanvullingen op onderstaande tabel: 

1. Deze bevat een aantal dubbeltellingen (dubbele opleiding, dubbel geslaagd). 
2. Bij de geslaagde leden windmolen zijn er 3 geslaagd lid GFM. 
3. In 2019 zijn “speciaal donateur” en “donateurs” samengevoegd tot 1 groep. Vandaar de sprong 

in aantallen in 2019. 
4. Op 31 december 2020 waren er 2096 leden die betaalden via Automatische Incasso.  

                                                                                                      

                                                             

Erik Kopp      Geert Jonker 

Voorzitter GVM      Penningmeester GVM 


