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TOELICHTING  JAARCIJFERS  OVER   BOEKJAAR   2021 
 
Hieronder vindt u de jaarrekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over het 
jaar 2021. 

Korte samenvatting van de jaarcijfers: 

Door de corona pandemie was het voor de 2e keer  een apart jaar voor onze vereniging, ook financieel. 

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de ramingen voor de inkomsten en uitgaven  goed zijn 
geweest. Door de pandemie zijn de uitgaven lager geweest dan in een normaal jaar, terwijl de inkomsten 
niet door de pandemie zijn beïnvloed.  

Het jaar werd afgesloten met een batig saldo van bijna € 27.000,- wat voor € 12.475,- te danken is aan 
een aantal giften/donaties voor onze jubileum activiteiten. Kosten voor het jubileum zijn er in 2021 nog 
nauwelijks geweest.  

Het ledental van de vereniging nam in het verslagjaar met 95 toe tot 2677 actieve leden (inclusief 
donateurs).  Een toename van bijna 3% en dat is een goed teken.  

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

Met betrekking tot verzekeringen was het een jaar met relatief veel persoonlijke schade (persoonlijke 
ongelukken) en weinig materiele schade. Zie ook aparte verzekeringsparagraaf  in dit verslag. 

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 gerealiseerde bedragen uit 2019 en 2020. 

Beginbalans: 2021     2021 
         
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  

 

Eindbalans: 2021     2021 
         
Bank  €         399.700,47   Voorzieningen  €      111.939,96 
Debiteuren  €             3.070,50   Algemene reserve  €      142.420,69 
     Crediteuren  €        41.528,84 
     Vooruit ontvangen contributie  €        46.117,50 
   Vooruit ontvangen verz. Pr.  €        31.973,50 
   Vooruit ontvangen donaties  €          1.575,00 
   Exploitatie Saldo  €        27.215,48 
 Totaal:  €         402.770,97    €   402.770,97 

 

 

De letters in de achterste kolom verwijzen naar de toelichtingen die onder de laatste tabel gegeven 
worden. 
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Ad A:  In 2021 zijn we voor het eerst de inkomsten gaan splitsen in (kale) contributie, premie WA (en WA+) en 
premie ongevallen verzekering. Om een goede vergelijking te krijgen met het vorige boekjaar, 2020 moeten de 
bedragen in rij A en die onder B bij elkaar worden opgeteld.  
 

Ad B: Door de grotere toestroom van nieuwe leden zijn de inkomsten van de entreegelden hoger dan in het vorige 
jaar.  

Ad C: De opleidingskosten voor de afdelingen liggen lager dan voorgaande jaren omdat de afdeling Friesland niet 
in het overzicht opgenomen is. Zij organiseren geen afdelingsactiviteiten en hebben daardoor ook geen kosten.  

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

Ad E: In 2021 is er een weercursus (3 avonden) en een extra cursus valbeveiliging gegeven.   

Ad F: Ook in 2021 waren de kosten voor lesmateriaal (lesstof) vrij hoog. Dit komt voornamelijk door het bijdrukken 
van lesmateriaal voor de windmolenaar en de aanschaf van een ruime hoeveelheid ringbanden. Zowel de lesstof 
als de ringbanden zijn aangepast qua tekst.  

Ad G: Er zijn geen nieuwe voorraden aangeschaft in 2021 vandaar dat de kosten voor de webshop laag zijn.  

Ad H: Examens gingen maar gedeeltelijk door vanwege Corona. 

Ad I: Vanaf 2021 worden de kosten met betrekking tot de ambachten pellen, zaken, olieslaan en malen apart 
geboekt. Voor pellen is er in 2021 een eenmalige uitgave geweest van € 2500 ter ondersteuning voor het 
ontwikkelen van lesmateriaal. . 

Ad J: In 2021 is afgesproken met de verzekeringsmaatschappij dat er geen verrekeningen meer komen voor 
variatie in ledental. De premie kosten worden voortaan berekend op basis van het ledental op een vaste datum. 
Op dit moment is de peildatum daarvoor eind december.   

Ad K: De bankkosten zijn in 2021 aanzienlijk hoger dan in 2020 en dan de prognose.  De oorzaken voor de hogere 
kosten in 2021 zijn voornamelijk te wijten aan het doorberekenen van negatieve rente op de spaarrekening bij de 
ASN. 

Ad L: Alle activiteiten mbt de ledenadministratie zijn online gedaan. Hierdoor zijn er nauwelijks kosten geweest. 

Ad M: In overleg met het landelijk bestuur is De Gildebrief dikker geworden. Er zijn een aantal uitgaven geweest 
van 36 pagina’s ipv 28 of 32. De meerkosten zijn ongeveer € 500/uitgave/4 bladzijden.   

Ad N: Ook hier vielen veel kosten weg in 2021  omdat er niet fysiek door het bestuur vergaderd is. Hierdoor zijn de 
kosten ongeveer gelijk aan die van het corona jaar 2020, maar lager dan de prognose waarbij geen rekening 
gehouden was met een ernstige terugkeer van de pandemie.  

Ad O: de verzendkosten van de Gildeverzendingen zijn ondergebracht bij de post bestuur en administratie.  
Sinds 2021 maakt de webshop gebruik van de r/c van de Triodosbank en wordt de oude Webshop bankrekening   
gebruikt voor de inkomsten en uitgaven van en voor het jubileum.  

Ad P:   Het Gilde heeft in 2021 bijgedragen aan een DHM onderzoek naar de oorzaak van roedebreuken. Verder 
valt hieronder een oude rekening die eigenlijk in 2020 als kosten geboekt had moeten worden.  

Ad Q:  In 2021 zijn er nog niet veel kosten gemaakt voor het jubileum. Het jubileumboek komt pas in 2022 uit en 
daarmee vallen ook de kosten in 2022. De kosten voor  algemene (voorbereidende) jubileumactiviteiten zijn ook 
veel lager geweest dan geraamd. De verwachting is dat die allemaal in 2022 (en 2023) gedaan zullen worden.  

Ad R: In 2021 hadden we een positief saldo van € 27.215,48.  Het landelijk bestuur zal het gebruik van het geld in 
de Opleidingsraad met een voorstel komen en op de ALV (Algemene Leden Vergadering) zal dan door de leden 
besloten worden hoe de definitieve toekenning zal zijn.  
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Toelichting Verzekeringen: 

In 2021 waren er kleinere materiële incidenten; twee maal  een vang die te onstuimig werd opgelegd en 
een losgeslagen zeil.  Eén schade daarvan is geheel betaald door de privé-WA verzekeraar van de 
molenaar, dit is vrij uitzonderlijk. Een ander schadegeval is nog steeds (ca.9 maanden) in behandeling bij 
de verzekeraar. Het molenzeil is door het HGVM zelf betaald uit het Schadefonds na aftrek van het eigen 
risico.  
 
Veel ernstiger zijn de persoonlijke ongevallen: een ongeval met een spindel van een watermolen (uit okt 
2019); een val van de trap: een val uit het gebint, een auto-ongeval direct voorafgaand aan een 
toelatingsexamen.  
Bij alle ongevallen is nog onduidelijk in hoeverre er sprake is van blijvende invaliditeit.   
 
Door de “kleine lettertjes” van de Ongevallenverzekering bleken Gilde-leden wonend in het buitenland 
toch niet verzekerd, Per 1-1-2022 is dit hersteld, Tevens is de leeftijdsgrens van 85 jaar voor de 
ongevallenverzekering vervallen. Wel geldt vanaf 75 jaar een lager verzekerd bedrag: 
€ 12.500 bij overlijden (i.p.v.  € 25.000 jonger dan 75 jaar), en 
€ 50.000 maximaal bij blijvende invaliditeit (i.p.v. max. € 100.000 jonger dan 75 jaar) 
Zie verder de Gildebrief of de website Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig..  
 

Toelichting Ledenadministratie 
In 2021 is het ledenaantal gegroeid van 2582 op 1 januari 2021 naar 2677 op 31 december 2021, een 
toename van 95. Dit is een stijging van bijna 4% in 1 jaar.  Er waren xxxx  nieuwe aanmeldingen en yyy 
mensen die hun lidmaatschap opgezegd hebben of in 2021 zijn overleden.  

In 2021 zijn er 76 mio’s geslaagd voor het diploma windmolenaar en 3 voor het diploma watermolenaar. 

In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de variatie van het “verloop” van het aantal leden 
per categorie.  
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In totaal zijn er nu 2220 leden die per automatische incasso hun contributie betalen en er zijn 2131 
leden tegen ongevallen verzekerd.  Een groot deel van de buitengewone leden en de donateurs hebben 
geen ongevallen verzekering nodig.  Er wordt hierbij nogmaals een oproep gedaan (zie ook het 
hoofdstuk verzekeringen hierboven) aan de degenen die nog geen ongevallen verzekering hebben, deze 
wel bij ons af te sluiten.  

Verdeeld naar afdeling is de ledenopbouw als volgt: 
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Erik Kopp      Geert Jonker 

Voorzitter GVM      Penningmeester GVM 


