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Maarschalk I Ligthart tf-Accountants I Fiscalisten I Bedrijfskundigen

Aan het bestuur van de
Rijnlandse Molenstichting
Hooglandse Kerkgracht 17 E
2312 HS Leiden

OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de Rijnlandse Molenstichtíng te Leiden

gecontroleerd. De jaanekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de

Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

Heemstede, 27 iuni 2019

Maarschalk-Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V

namens deze,

WAS GETEKEND

drs. M.C.A. Bentuelzen RA

AdresHerenwegl35 2'i0bMG Heemstede TetefoonO235160620 PostPostbusSOS4 2001 DB Haarlem E-mail info@maarschalkiigthart.âl
KvK 68881991 Website www.maarschalkligthart.nl



Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Bestuursverslag

Algemene gegevens
De Stichting "Rijnlandse MolenstichtÍng" is opgericht 11 maart 1959 en is statutair gevestigd te Leiden
De statuten zijn 1 april 1997 voor het laatst gewijzigd.
Het correspond entiead res is Hoogla ndsekerkgracht L7 E, 2312 HS Leiden.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Leiden is 411-65575.

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde
monumenten, in het bijzonder van poldermolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland,
voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door
technische en economische middelen uitvoerbaar is.

Missie
De missie van de sticht¡ng is de aan haar toevertrouwde poldermolens als cultuurhistorische monumenten
én als functionerende werktuigen te behouden. Dit uit respect voor hun betekenis in onze nationale
geschiedenis: het zorgen voor droge voeten, zodat de ontwíkkeling van onze economie en welvaart
op het drooggemalen land kon plaatsvinden.

Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Rijnlandse Molenstíchting per L januari 2008 aangemerkt als een culturele
Algemeen Nut Beogende lnstelling (zgn. ANBI Cl).

Bestuur
Het bestuur is per 31 december 2018 als volgt samengesteld

De heer W.J. Bos
De heer A.H. Meerburg
De heer J.i. Démoed
De heer M.A. Filius
De heer B. van Osnabrugge

voorzitter
secretaris
lid
penningmeester
technische molenzaken

De heer L.Th.L. Dijkman is ere-voorzitter en adviseur van het bestuur

Vrijwil I igersorga n ísatie
De stichting is een vrijwilligersorganísatÍe. Als zodanig heeft de stichting geen personeel in dienst

Activ¡te¡ten 2018 en verwachtingen voor het komend jaar
Voor 20L8 zijn de activiteiten naast het reguliere onderhoud gericht geweest op afwikkelíng van de

restauratie van de Buurtermolen, de opstart van de restauratie van 3 andere molens en het groot
onderhoud van 4 molens.
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Verklaring van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Rijnlandse Molenstichting te Leiden verklaart kennis te hebben
genomen van de geldende subsidieregelingen en de subsidievoorwaarden te hebben nageleefd.
Tevens verklaart het bestuur de jaarrekening 20L8, bevattende de balans, de staat van baten en

lasten, de toelichtingen hierop en de meegezonden bijlagen, in overeenstemming met de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (Rlk C1, kleine organisatie zonder winststreven)
te hebben opgesteld.

Buiten de in de jaarrekening verantwoorde middelen staan geen andere middelen, direct of indirect
ter beschikking. De gegevens opgenomen ter vergelijking, zoals cijfers uit voorgaande jaren, zijn,
rekening houdende met hetgeen hierover is opgenomen onder de waarderingsgrondslagen, in

overeenstem m¡ng met eerder ingediende cijferopstellingen.

Leiden, t4juni2OL9

W.J. Bos
voorzitter

B. van Osnabrugge
technische molenzaken

A.H. Meerburg
secretaris

J.J. Démoed
lÍd

M.A. Filius
penningmeester
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

BALANS

ACTIVA
Møteriele voste actíva
Onroerende zaken in exploitatie

Vlottende activø
Onderhanden restauraties
Vorderingen
- OnderhoudssubsidÍes
- Resta uratiesubsidies
- ldem molens in restauratie
- Overige vorderingen

Liquide Middelen

Balanstotaal Activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
- Kapítaal
- Algemene reserve
- Restauratiereserve

Langlopende Schulden

Kortlopende Schulden

Balanstotaal Passiva

3L-12-2A18

€

49

3r-L2-20L7

€

46

4649

139.964

307.936
0

701.501
262.278

209.500

300.014
0

198.t26
L54.743

t.27L.7L5

638.345

652.883

L.076.529

2.O50.O73

45
100.000

7.164.858

1.938.9s8

45
100.000

L.248.605
L.264.904

68.067

7t7 -LO2

1_.348.651

68.067

522.240

2.050.073 1.938.958
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Sticht¡ng "Rijnlandse Molenstichting"

STAAT van BATEN en LASTEN

Baten
Subsidiebaten onderhoud
Subsidiebaten restauraties
Vergoeding res. bemalingscapaciteit
Huuropbrengsten
Donaties en sponsorbijdragen
Overige baten
Bijzondere baten

Totaal baten

Lasten
Onderhoud molens
Restauratie molens
Algemene molenkosten
Algemene kosten

Totaal lasten

Ëxploítatie resultaat

Financiele baten en lasten

Saldo baten en lasten

2018

673.807
0

11.1.429
49.373
17.434

t89.r70
0

20L7

574.599
L2.875

109.999
5L.41.4
L7.91.5

848
0

767.650

562.L69
4.L34

242.867
46.627

855.798

-88.148

4.51"6

-83.63L

981..2L3

721.829
0

196.762
58.660

977.25L

3.962

-1.631

2.331
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Algemene toelichtine

Aard van de activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde
monumenten, in het bijzonder van poldermolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland,

voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door
technische en economische middelen uitvoerbaar is.

Waa rderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlíjnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen (RJk C1, kleine organisatie zonder winststreven).
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balansposten anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn

in euro's.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waarderi ns van activa en oassiva

Materiele vaste activa
De materiele vaste actíva {molens) zijn verkregen uit aankoopfondsen, dan wel gefinancierd met
subsidies van diverse instellíngen. De molens worden om die reden gewaardeerd tegen de
symbolische waarde van € 1,00 per molen.

Onderhanden restaurat¡es
De onderhanden restauraties zijn opgenomen voor het saldo van aangegane verplichtingen met
betrekking tot de uitvoering, verminderd met de daarbij behorende subsidíetoezeggingen' Het

saldo betreft het voorcalculatorisch resultaat. De verwerking van het resultaat vindt plaats in het jaar

dat de restauratie van de molen definitief is afgerond. Het restauratieresultaat wordt direct in de

Resta u ratiereserve m olen resta u raties gem uteerd.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zonodíg onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stíchting en

betreffen d i rect opeisba re vorderi ngen o p kred ieti nstel I ingen.
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit kapitaal, vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd vermogen
Kapitaal is het bij de oprichting ingebrachte beginkapitaal.
Vrij besteedbaar vermogen wordt gevormd via de resultaatbestemming-

Algemene reserve
De algemene reserve is dat deel van het vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen
kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht (vrij besteedbaar vermogen).

Restauratiereserves
Restauratiereserves zijn delen van het vermogen waaraan door het bestuur een beperktere
bestedínsmogelijkheid is aangebracht. lndien een RestauratÍereserve door het bestuur wordt
opgeheven valt deze vrij ten gunste van de algemene reserve (vrij besteedbaar vermogen).

Schulden korte termiin
Schulden díe binnen een jaar vervallen worden aangemerkt als Schulden korte termijn (kortlopend).

Grondslaeen voor beoalinp van b en lasten

Baten
Onder baten wordt verstaan de door overheden verstrekte subsidies ten behoeve van onderhoud en

overige bijdragen ter uitvoering van de activiteiten van de stichting, alsmede overige baten.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Lasten
Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen zodra zii
bekend zijn geworden.

Verbonden part¡¡en
De stichting heeft geen "verbonden partijen".
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Molenbezit
De molens worden voor een symbolische waarde van € 1,00 per molen gewaardeerd. Het aantal
molens bedraagt ultimo boekjaar 46. Een specificatie van de molens is opgenomen in bijlage 1-

De verzekerde waarde van de molens en bijgebouwen bedraagt per 1 april 2OL7 € 4L.887.000

Vlottende Activd

Vorderingen t.27L.7t5 652.883

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiele vaste activa

Onroerende zaken in exploitatie

Onderhoudssubsídies en draaipremies
Restauratie subsidies molens in restauratie
Overige vorderingen
Totaal vorderingen

Onderhoudssubsídí es en draaíoremies
- RCE - onderhoud
- PZH - onderhoud
- Prov. ZH draaipremie
- Div. gemeenten onderhoud

Restauratie subsidies molens in restauratie
Nog te ontvangen subsidies

inzake onderhanden restauraties
Saldo eínde boekjaar

Overige vorderingen
- Rente
- Huur en erfpacht
- Overige vorderingen
- Vooruitbetaalde assurantiepremie
Totaal overige vorderingen

3t-12-20L8

49

307.936
701".501
262.278

L.271".715

L05.709
9'J..926
76.420
93.881

307.936

701.501.
701.50L

431,
718

242.486
L8.643

262,278

3t-t2-20t7

46

300.014
L98.t26
154.743
652.883

1.12.sO7
91.894
16.500
79.113

300.0L4

198.126
198.L26

4.447
LL.t27

L20s02
t8.267

r54.743

De vordering op de Rijksdíenst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Zuid Holland bedraagt L)%ovan

de meerjarige projectsubsidie instandhouding monumenten 2O13-2OL8 (Brim 2011).

De definitieve vaststelling door de subsidieverstrekkers dient nog plaats te vinden'

9
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

TOELICHTING OP DE BALANS

Liquide middelen

AA 5665.47.L63
AA 5664.10.575
AA 5664.96.135 vermogensspaar
AA 5889.89.436 ondernemenrs top deposíto
tNG 6780.72.388
ING 6644.48.151spaar

3t-t2-20t8

638.345

36.460
133

0
66

1.686
600.000

3t-12-20t7

t.076.529

76.3L7
76

150.000
66
70

850.000
638.345 t.076.529
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen

- Kapitaal
- Algemene reserve
- Restauratiereserve

Algemene reserve
Saldo aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vrijva I Resta uratiereserve
Ten gunste / ten laste Restauratiereserve
Saldo einde boekjaar

Resta u ratiereserve
Reserve Molen restauraties
Reserve onderhoud molens Lisse
Reserve onderhoud Kalkmolen
Reserve Molenrestauratíes onderhanden
Reserve onderhoud overgenomen molens
Toevoeging/onttrekking vanu it Alg. reserve
Saldo einde boekjaar

Te betalen overige kosten
Vooruitontvangen bedragen

Te betalen overige kosten
- Onderhoud en restauratie
- Diversen

Vooruitontvangen bedragen
- Restauratiesubsidies en bijdragen
- Onderhoudssubsidies en bijdragen
- Huur
- Donaties

3t-t2-20t8

L.264-9A4

45
100.000

1.164.858

3L-t2-20t7

1.348.651

45
100.000

1.248.605
L.264.904 1.348.65L

100.000
2.331

-2.331

100.000
-83.631

83.631
100.000

825.377
31..765
42.OOA

139.964
123.422

2.331

100.000

L.048.972
31".765
42.OOO

209.500

-83.631
L.764.858 1.248.605

Langlopende schulden 6A.067 68-067
Per 30 december 1991 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een renteloze hypotheek verstrekt ten
behoeve van de restauratie van de molen "Zelden van Passe" in Zoeterwoude. De hypotheek is opeisbaar
na een periode van 35 jaar op 31 december 2026. De grond en opstal van de molen zijn als zekerheid gesteld

Kortlopende schulden 7L7.tO2 522.240

70.850
646.253

309.056
213.L84

717.1.02 522.240

70.838 303.382
5.674L2

70.850 309.056

646.009
243

0
0

t84t32
0
0
0

646.253 213.r84
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Stichting " Rijnlandse Molenstichting"

TOELICHTING BATEN EN LASTEN

BATEN
Subsidiebaten onderhoud

Subsidie tbv het jaarlijks onderhoud
Subsídie draaipremie

Totaal subsidiebaten onderhoud

Subsidie ten behoeve van het iaarliiks onderhoud
- Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
- Provincie Zuid Holland
- Provincie Noord Holland
- Diverse gemeenten
- Diverse fondsen

- Donaties
- Sponsorbijdragen

Overige baten

- Bijdragen bezoekers rondleidingen
- Legaten
- Overige baten

2018

6t3.807

597.382
L6.425

613.807

195.607
1.68.602

t.767
70.98L

16A.425

6.531
10.903
!7.434

189.170

2.565
10.000

176.605
L89.170

20!7

s74.599

558.189
16.470

574.599

225.207
L84.934

0
71.o48
77.OOO

597.382 558.189

De verantwoorde bedragen zijn geraamd op basis van de werkelíjke onderhoudskosten en de

geldende subsidieverordeningen. De definitieve vaststelling door de subsidieverstrekkers dient
nog plaats te vinden. Voorts hebben een aantal gemeenten hun subsidie aangepast aan de nieuwe

door de rijksdienst gehanteerde subsídiemethode.

Subsidie draaipremie
- Prov. Zuíd Holland L6.425 1'6'4tO

De subsidie draaipremie is geraamd op basis van de geldende subsidieverordening van de provincie

Zuid-Holland.

Subsidiebaten restauraties 12.875

Bijdrage reservebemalingscapaciteit LLL.429 109.999

Het Hoogheemraadschap van RÍjnland verstrekt een bijdrage voor de maalvaardige molens

Huuropbrengsten bewoonde molens 49.373 5L.4t4

Donaties en sponsorbiidragen L7.434 t7.9t5

0

7.0L2
l_0.903
17.915

848

783

65

848

t2



Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

TOELICHTING BATEN EN LASTEN

LASTEN
Onderhoud molens

- Subsidiabel onderhoud
- Groot onderhoud
- Overig onderhoud

- Verzekeringen
- Zakelíjke lasten
- Energie en waterverbruik
- Verhuurdersheffing
- Overige molenkosten
- Aanschaf gebouwen bij molens

Algemene kosten

- Publiciteit
- Molenaarscontacten
- Overige kosten Molenaars
- Bureaukosten
- Accountantskosten
- Overige verzekeringen
- Overige algemene kosten

Financiele baten en lasten
Rentebaten liquide middelen

Resultaat verdeling
Toevoeging/onttrekking aan de reserves

20L8

72t.829

5L6.480
205.349

0

20L7

s62.L69

473.070
80.631_

8.468
721".829 562.769

Een specificatie van de (subsidiabele) onderhoudskosten per molen is opgenomen in bijlage 2.

Restauratie molens 0 4'134

Een specificatie van de kosten per gerestaureerde molen is opgenomen in bíjlage 3.

Algemene molenkosten 196.762 242.867

73.856
3.996
4.536

-1..709
7.O37

tog.o47

72.21.1"

3.739
2.122
2.793

32.50r
L29.500

796.762

58.660

2.235
3.064
9.000

10.457
22.829

3.968
7.L06

242.867

46.627

3.390
4.984

0
12.304
7.130
3.267

15.552
s8.660 46.627

-1.631 4.515

2.331 -83.631
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Vaste Activa Molens 3L-12-20t8

Nr.
1"

2
3
4
5
6
7
8
9

L0
LT
72
L3
!4
L5
1.6

17
18
t9
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41"

42
43
44
45
46
47
48
49

Gemeente
Aalsmeer
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Kaag en Braassem {Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem {Alkemade)
Kaag en Braassem {Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (Alkemade)
Kaag en Braassem (AIkemade)
Kaag en Braassem (J'woude)
Kaag en Braassem (J'woude)
Kaag en Braassem (J'woude)
Kaag en Braassem (J'woude)
Kaag en Braassem (J'woude)
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse
Lisse
Noordwijk
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Wassenaar
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Noordwíjkerhout
Teylingen
Alphen aan den Rijn

Naam
Stommeermolen
Vrouwgeestmolen
Gere- of Blauwe wipmolen
Groenend ijksemolen
Rietveldschemolen
Hondsdijksemolen
Lagewaardsemolen
Weypoortsche molen
Oucoopsche molen
Kagermolen
Rode Molen
Vrouw Vennemolen
Adermolen
Blauwe molen
Buurtermolen
Lijkermolen 1
Lijkermolen 2
Mopmolen
Veender molen
Waterloosmolen
Googermolen
Doesmolen
Grosmolen
Hoogmadese molen
Vlietmolen
Kalkmolen (over van L'dorp)
Stevenshofjesmolen
Achthovensemolen
Doeshofmolen
Meerburgermolen
Munnikkenmolen
Lageveense molen
Lisserpoelmolen
Hoogewegsemolen
Hoop doet Leven
Boterhuismolen
Broekdijkmolen
Faljerilmolen
Lakermolen
Nieuwe Hofmolen
Klaas Hennepoelmolen ('t Poeltje
Zwanburgermolen
Zweilandermolen
Zuidwijkschemolen
Groote Molen
Zelden van Passe
Hogeveense molen
Kokmolen
Steektermolen
Totaal boekwaarde

Adresgemeente
Aalsmeer
Alphen a/d Rijn
Hazerswoude
Hazerswoude
Hazerswoude
Koudekerk
Koudekerk
Nieuwerbrug
Reeuwijk
Kaagdorp
Oud Ade
Oud Ade
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Rijpwetering
Roelofsarendsveen
Hoogmade
Hoogmade
Hoogmade
Hoogmade
Hoogmade
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse
Lisse
Noordwijk
Voorhout
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Wassenaar
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Noordwijkerhout
Warmond
Alphen a/d R¡jn

Boekwaarde
in€

1,00
L,00
1,00
l-,00
1,00
1,00
L,00
1,00
L,00
1,00
L,00
1,00
1,00
1,00
1",00
L,00
1,00
1,00
l-,00
L,00
1",00
l-,00
1,00
1,00
L,00
1,00
l-,00
L,00
1,00
l-,00
L,00
1,00
L,00
L,00
1,00
L,00
L,00
1,00
L,00
1,00
l-,00
L,00
1,00
L,00
1,00
l-,00
1",00

1,00
l-,00

49,OO

t4



Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Specificatie onderhoudskosten 2018

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
L1"

L2
L3
74
15
1"6

t7
18
!9
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3L
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
47
48
49

Gemeente
Aalsmeer
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Bodegraven Reeuwijk
Bodegraven Reeuwijk
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Kaag en Braassem
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse
Lisse
Noordwijk
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Teylingen
Wassenaar
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Noordwijkerhout
Teylingen
Alphen aan den Rijn

Subsidiabel onderhoud
groot regulier

in€ in€Molen, Ligging
Stommeermolen (Aa lsmeer)
Vrouwgeestmolen (Alphen aan den Rijn)
Geremolen of Blauwe Wip (Rijnwoude)
Groenendijksemolen (Rijnwoude)
Hondsdijksemolen (Rijnwoude)
Lagenwaardsemolen (Rijnwoude)
Rietveldsemolen (Rijnwoude)
Oucoopsemolen (Reeuwijk)
Weijpoortsche molen (Bodegraven)
Adermolen (Kaag en Braassem)
Blauwe Molen (Kaag en Braassem)
Buurtermolen {Kaag en Braassem)
Doesmolen (Kaag en Braassem)
Googermolen (Kaag en Braassem)
Grosmolen (Kaag en Braassem)
Hoogmadese molen (Kaag en Braassem)
Kagermolen (Kaag en Braassem)
Kalkmolen (Kaag en Braassem)
Lijkermolen 1 (Kaag en Braassem)
Lijkermolen 2 (Kaag en Braassem)
Moppemolen (Kaag en Braassem)
Roodemolen (Kaag en Braassem)
Veendermolen (Kaag en Braassem)
Vlietmolen (Kaag en Braassem)
Vrouw Vennemolen (Kaag en Braassem)
Waterloosmolen (Kaag en Braassem)
Stevenshofjesmolen (Leiden)
Achthovensemolen (Leiderdorp)
Doeshofmolen (Leiderdorp)
Meerburgermolen {Leiderdorp)
Munn ikkenmolen (Leiderdorp)
Lageveensemolen (Lisse)
Lisserpoelmolen (Lísse)
Hoogewegsemolen (Noordwijk)
Boterhuismolen (Teylingen)
Broekdijkmolen (Teylingen)
Faljeril molen (Teylingen)
Hoop doet Leven (Teylingen)
Klaashennepoelmolen,'t Poeltje (Teylingen)
Laeckermolen (Teylingen)
Nieuwe Hofmolen (Teylingen)
Zwanburgermolen (Teylingen)
Zweilandermolen (Teylingen)
Zuidwijksemolen (Wassenaar)
Grote molen (Zoeterwoude)
Zelden van Passe (Zoeterwoude)
Hogeveense molen
Kokmolen (Warmond)
Steektermolen

3.824
3.570
2.40L

14.509
2.917

33.54L64.33!

11_.380-

80.098

72.301"

5.0L5
33.rL2

12.3L4
44.279

2.279

20.917
36.977
2.931
3.029

13.477

41_1

224
7.332

63.177
1,.125
6.883
9_769

2.632
1.967

21..345
54.352
3.479
7.648

40.906
2.213
6.17L

3.503

1.012

33.698
13.548

Totaal onderhoudskosten 205.349 516.480
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Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Specificatie níet subsidiabele onderhoudskosten 2018

Nr. Gemeente Molen, Ligging

Alle gemeenten
srM 2019-2024

alle molens
lnspectie tbv aanvraag SIM

Totaal

niet
subsidiabel

in€

9.000

9.000
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St¡cht¡ng "Rijnlandse Molenstichting"

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPTICHTINGEN

Overzicht van verplichtingen en subsidíes

I nstandhoud i nessu bsidie Ri iksdíenst voor het Cultureel Erfsoed

Op 26 juni 2012 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie verleend van € 1.306.239 op grond
van het Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten2}1'l, kortweg Brim 2011, voor 44 molens voor de
periode 2013-201.8. De subsidie bedraagt 60!/"van de werkelijke instandhoudingskosten met een maximum van €
30.000 per molen. De subsidíe komt beschikbaar door bevoorschotting van 9O% van de subsidie. Verspreid over 6
jaar zal het Nationaal Restauratíe Fonds € 195.936 per jaar voor schieten.ln 2012 en 201-3 zijn respectievelijk de
Munnikenmolen en de Lakermolen overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting. Voor de Lakermolen bedraagt
de subsidÍe voor de periode 2Ot3-2O18 in totaal € 30.000 en voor de Munnikenmolen € 15.000 (komt van
gemeente Leiderdorp, in 2013 kregen gemeentes van het RCE 30% subsidie in plaats van 60%), subsidie voor reeds
uigevoerd onderhoud komt hierop in mindering. Beíde molens worden meegenomen in de bevoorschotting.
Totaal aan subsidieverlening komt hiermee voor de periode 2OL3-2O1,8 op € 1.351.239. Aan de hand van te
overleggen stukken wordt de subsidie vastgesteld en worden eventuele restbedragen uitbetaald.

lnstandhoudingssubsidie Provincie Zuid-Holland

Op 14 februa rt 2OL3 hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland onze Stichting geinformeerd
dat een meerjarige projectsubsidie van maximaal € 1.075.800 wordt verleend voor de instandhouding van 44
molens in de periode 2O13-2OL8. De subsidie bedraagt maximaal €24.450 per molen, waarbij onderbesteding bij
de ene molen gecompenseerd mag worden met een hogere besteding bij een andere molen. De subsidie komt
beschikbaar door bevoorschotting van 9O% van de subsidie. Verspreid over 6 jaar zal € L61-.37O per jaar worden
voorgeschoten. ln 20L3 is de Lakermolen overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting. Voor deze molen
bedraagt de subsidie voor de periode 2OL3-2Otg totaal € 24.450, subsidie voor reeds uigevoerd onderhoud komt
hierop in mindering. Deze molen wordt meegenomen in de bevoorschotting. Totaal aan subsidieverlening komt
hiermee voor de periode 2OL3-2OI8 op € 1.099.003. De verstrekte voorschotten worden verrekend bij de
subsidievaststelli ng.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zÍch geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
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Rijnlandse Mo lenstichting te Leiden

Accountants I Fiscalisten I Bedrijfskundigen

GONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting

Verklaring over de in het rapport opgenomen jaanekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Rijnlandse Molenstichting te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de Rijnlandse Molenstichting per 31 december en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiêle verslaggeving en

andere toelichtingen

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wü zijn onafhankelijk van de Rijnlandse Molenstichting zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants b'rj assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit;

r het bestuursverslag;
r de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vere¡sten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met beûekking tot de jaarrekening

Verantwooldelükheden r¡an het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. ln dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuileit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingssielsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basís van de continuileitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de Stichting te liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Hererrweg 133 2105 MG Heemstede 023 516 06 20 Postbus 3054 2001D8 Haarlem info@maarschalkiigthart.nl
6BBB 1 991 www. maarschalkligthart.nl

18



Rijnlandse Molenstichting te Leiden

Orze verar¡turoordelijkheden voorde controþ rran de jaanekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn maierieel indien redelijkeruvijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zyn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwrjkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
¡ het identifíceren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afuvijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;

¡ het verkriigen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Stichting;

¡ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

¡ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'r'teitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatíe vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuiTeit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen . Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continulteit niet langer kan handhaven;

¡ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

o het eválueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwrjdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante iekortkomingen in de interne beheersing.

Heemstede, 27 juni2019

Maarschalk-Ligthart Accountants & Belastingadviseurs B.V
namens deze,

WAS GETEKEND

drs. M.C.A. Bentvelzen RA
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