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BESTUURSVERSLAG 

EEN WAARDEVOL GESCHENK AAN ARNHEM                                                 

In 1983 werd Molenplaats Sonsbeek als geschenk van de gemeente aan de Arnhemmers gegeven. Dit 

jaar is Molenplaats al weer 35 jaar een inspirerende ontmoetingsplaats voor iedereen die groen 

Arnhem een warm hart toedraagt. Jaarlijks worden tienduizenden Arnhemmers en bezoekers van de 

stad verwelkomd op deze unieke plek in ons mooie, historische landschapspark Sonsbeek.  

Stond 2016 vooral in het teken van de Sonsbeekbeeldententoonstelling, 2017 was weer een regulier 

jaar met veel activiteiten en samenwerking met diverse organisaties. Het aantal deelnemers aan de 

verschillende activiteiten is, zo valt te lezen in het inhoudelijk jaarverslag, significant gestegen ten 

opzichte van 2016.  

Voor de molen was 2017 geen makkelijk jaar. Er is lang gezocht naar een stabiele bemensing van de 

molen en er is nog steeds plaats voor nieuwe vrijwilligers die hun bijdrage willen leveren. De inzet 

van de huidige vrijwilligers geven vertrouwen voor de toekomst.   

De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd ten opzichte van 2016.  Er waren verschillende 

personeelsbijeenkomsten die in de loop van het jaar 2017 steeds meer de nieuwe koers en de 

tevredenheid daarmee uitstraalden. 

In oktober hebben we gemeente op de hoogte gebracht van de prognose voor 2018. Als gevolg van 

lagere inkomsten van de molen en het wegvallen van de verhuuropbrengsten van het 

teamleefomgeving zijn we niet in staat de lening van de gemeente Arnhem in het afgesproken tempo 

af te lossen. Als bestuur hebben we verzocht de resterende aflossingstermijn te verlengen. De lening 

kan niet in de afgesproken vijf jaar (vanaf 2016 wordt afgelost), maar in acht jaar worden afgelost.  

Op basis van ons verzoek heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten een plan op te 

laten stellen voor een toekomstbestendige promotie van de Arnhemse bossen en parken, exploitatie 

van de watermolen én exploitatie van de Molenschuur en de Witte Watermolen. Het beoogde plan 

zal vanuit een breed perspectief worden opgesteld. Er wordt afgevraagd hoe de promotie en de 

exploitatie op een eigentijdse en toekomstbestendige wijze kan worden uitgevoerd. Bij dit 

planproces zijn wij nauw betrokken. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de promotie zoals 

wij die nu uitvoeren en met de vele vrijwilligers die bij onze stichting betrokken zijn. Het 

gemeentebestuur kent aan de activiteiten van de Molenplaats een belangrijke en significante waarde 

toe in de promotie van de bossen en parken (ecologie, landschap, water, cultuurhistorie en recreatie) 

in Arnhem en in bijzonder de Witte Watermolen (erfgoed). 

Tot slot bedank ik de gemeente en onze externe contacten voor het vertrouwen. Bovenal   bedank ik 

onze vrijwilligers van de molengroep, de gidsen, de horeca, de programmaraad groen, reserveringen, 

de technische dienst, communicatie en het secretariaat.  

Met elkaar hebben we, ieder op onze eigen manier, gerealiseerd dat Molenplaats in 2017 een 

plezierige ontmoetingsplaats was voor Groen in de Stad het park Sonsbeek en De Witte Watermolen. 

Anne Marie van Lanen 

Bestuursvoorzitter 

Stichting Molenplaats Sonsbeek Arnhem  
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JAARREKENING 

1. ALGEMEEN 

DOELSTELLING 

De stichting heeft ten doel de Molenplaats gelegen in Park Sonsbeek te Arnhem in stand te houden 

en te exploiteren teneinde: 

a. De bezoeker kennis te laten maken met en het bewust te maken van het belang van de 

natuur, het groen en de parken in de leefomgeving, met name in en om Arnhem; 

b. De bezoeker gelegenheid te bieden kennis te nemen van de werking van de Witte 

Watermolen in Park Sonsbeek, de historie van molens in het algemeen en van deze molen in 

het bijzonder. 

c. Bij de bevolking van Arnhem en de regio Arnhem een actieve betrokkenheid te stimuleren bij 

de activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen onder a. en b. genoemd. 

De stichting richt haar activiteiten op alle Arnhemmers en de bezoekers aan het centrum van buiten 

de stad. Speciale aandacht is er voor de jeugd, voor groene organisaties en voor bezoekers van 

nabijgelegen parken en natuurgebieden. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het exploiteren van een informatiepunt met betrekking tot groen in Arnhem en omstreken; 

b. Het organiseren van tentoonstellingen exposities; 

c. Het organiseren van activiteiten, zoals rondleidingen en lezingen; 

d. Het produceren van voorlichtings- en communicatiemateriaal; 

e. Het exploiteren van de Witte Watermolen; 

f. De huiskamerfunctie voor groene organisaties te vervullen; 

Ter (financiële) ondersteuning van deze activiteiten worden onder meer: 

a. Horeca-activiteiten en horecavoorzieningen geboden; 

b. Bij de doelstelling aansluitende artikelen verkocht; 

c. Ruimtes verhuurd aan de doelstelling ondersteunende organisaties; 

d. Sponsoractiviteiten georganiseerd. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Voorzitter Mevr. A.M. van Lanen 

Penningsmeester Dhr. R. Derksen 

Lid Dhr. P. Baeten 

Lid Dhr. A.T.G. Janssen 

Lid Mevr. A. Meex 
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BEZOLDIGINGSBELEID BESTUURDERS 

Bestuurders van de stichting ontvangen geen vacatiegelden. Zij ontvangen slechts vergoedingen van 

voor de stichting gemaakte kosten. 

PERSONEELSBEZETTING 

De Stichting had in 2017 drie personeelsleden in vaste dienst. Een programmamanager, een zakelijk 

manager en een molenaar.  
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

  
31-12-2017 31-12-2016 

  
31-12-2017 31-12-2016 

ACTIVA    PASSIVA    

Vaste activa    Eigen vermogen    

Materiele vaste activa 12.017 1.560 Algemene reserve -58.815 -69.183 

Vlottende activa    Bestemmingsreserve 15.000 20.000 

Voorraden 15.264 15.165 
     

Vorderingen 11.715 17.960 Langlopende schulden 56.527 85.327 

Liquide middelen 36.692 51.305 Kortlopende schulden 62.976 49.846 

  75.688 85.990   75.688 85.990 
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

  Saldo 2017 
Begroting 

2017 
Saldo 2016 

BATEN     

Bruto Omzet 183.864 198.945 240.214 

Kostprijs omzet 61.086 69.631 78.020 

Bijdrage omzet aan resultaat 122.778 129.314 162.194 

Subsidiebaten 131.099 130.450 133.275 

Overige bedrijfsopbrengsten 3.541  3.933 

Totaal baten 257.417 259.764 299.402 

KOSTEN     

Personeelskosten 143.084 119.014 123.250 

Afschrijvingen 1.787 195 2.819 

Kosten vrijwilligers 10.207 7.800 11.927 

Huisvestingkosten 65.539 66.055 70.567 

Kantoorkosten 15.353 13.260 12.417 

Verkoopkosten 4.647 5.400 5.446 

Algemene kosten 10.569 10.635 14.415 

Totaal bedrijfskosten 251.187 222.360 240.842 

Bedrijfsresultaat 6.230 37.404 58.561 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     

Rentelasten en soortgelijke kosten -862 -916 -1.165 

Financiële baten en lasten -862 -916 -1.165 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 5.369 36.489 57.396 

Belastingen     

Bestemming van het resultaat     

RESULTAAT 5.369 36.489 57.396 

Verdeling van het resultaat   
  

Onttrekking aan bestemmingsreserve  -5.000 
 20.000 

Toevoeging aan algemene reserve 10.369 
 37.396 
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

De Stichting Molenplaats Sonsbeek Arnhem is gevestigd te Arnhem. (KvK nr. 41048644) 

De belangrijkste activiteiten van de stichting bestaan uit: 

• Het exploiteren van de Molenschuur; 

• Het exploiteren van de Witte Watermolen; 

• Het organiseren van tentoonstellingen exposities; 

• Het organiseren van activiteiten, zoals rondleidingen en lezingen; 

• Het produceren van voorlichtings- en communicatiemateriaal; 

• Het vervullen van de huiskamerfunctie voor groene organisaties. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (richtlijn 640, 

organisaties zonder winststreven).  

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Continuïteitsveronderstelling 

Negatieve resultaten uit het verleden hebben geleid tot een negatief eigen vermogen. In 

samenspraak met de gemeente Arnhem, als belangrijkste subsidiënt, is een verbeterplan opgesteld. 

Dit verbeterplan resulteerde in een gezond financieel perspectief met positieve jaarresultaten en een 

aflossing van de schuld aan gemeente Arnhem in een periode van iets meer dan vier jaar. De 

gemeente Arnhem heeft haar vertrouwen uitgesproken in dit perspectief, blijkend uit de toekenning 

van een meerjarige begrotingssubsidie met ingang 2017.  

Na de zomer van 2017 kenterde dit beeld. Tegenvallende resultaten met betrekking tot de omzet van 

de Witte Watermolen en hoger uitvallende frictiekosten, samenhangend met de uitvoering van het 

verbeterplan, hebben geleid tot een lager bedrijfsresultaat dan verwacht. Gevolg is dat, bij de 

huidige vooruitzichten, de bedrijfsresultaten van de Stichting onvoldoende zijn om aan het geplande 

aflossingsschema van het door de gemeente Arnhem verstrekte rekening-courantkrediet te voldoen. 

Mede naar aanleiding van het verzoek van de Stichting om de aflossingstermijn te verlengen heeft de 

gemeente Arnhem besloten om ambtelijk voor april 2018 een plan op te laten stellen voor een 

toekomstbestendige promotie van de Arnhemse bossen en parken en exploitatie van de 

Molenschuur en de Witte Watermolen. Er wordt onderzocht hoe de promotie en de exploitatie op 

een eigentijdse en toekomstbestendige wijze kan worden uitgevoerd. Bij de planproces wordt de 

stichting nauw betrokken. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de promotie zoals 

de stichting dit nu uitvoert en met de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. 
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Voor de zomer van 2018 moet duidelijk worden hoe dit plan eruit ziet en wat dit betekent voor de 

toekomst van de Molenplaats. 

Mede op basis van het voorgaande acht het bestuur een duurzame voortzetting van de activiteiten 

mogelijk en is het bestuur van mening dat de gehanteerde grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling gebaseerd dienen te zijn op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 

beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en kosten en andere lasten van 

het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

Bestedingen doelstellingen  

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is het jaar dat de omvang van de 
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verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.  

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn betekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen 

bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter 

alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

  Molenplaats Inventaris Totaal 

Materiële vaste activa     

Boekwaarde per 1 januari 2017 1.560 0 1.560 

Afschrijvingen -195  -195 

Boekwaarde per 31 december 2017 1.365 0 1.365 

      

Aanschaffingswaarde 1.950 12.245 14.195 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-585 -1.592 -2.177 

Boekwaarde per 31 december 2017 1.365 10.652 12.017 

Afschrijvingspercentages    
Molenplaats   10% 

Inventaris   20% 

 

Er wordt per maand afgeschreven vanaf de eerste maand na aanschaf. Bovenstaande percentages 

zijn percentages op jaarbasis. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 

  31-12-2017 31-12-2016 

Gereed product en handelsgoederen    

Voorraad Buffet 2.951 2.570 

Graan en meel 1.708 1.557 

Boeken en drukwerk 7.935 9.028 

Diversen 2.669 2.011 

Totaal Voorraden 15.264 15.165 

Vorderingen 

  31-12-2017 31-12-2016 

Handelsdebiteuren    

Debiteuren 7.414 2.621 

  7.414 2.621 

Belastingen en premies sociale verzekeringen    

Omzetbelasting 2.681 3.096 

  2.681 3.096 

Overige vorderingen    

Overige vorderingen 0 2.688 

  0 2.688 

Overlopende activa    

Te ontvangen verzekeringsuitkeringen   4.822 

Huur   3.094 

Verzekeringen 1.131 1.038 

Diversen 489 601 

  1.620 9.555 

Totaal Vorderingen 11.715 17.960 

Liquide middelen 

  31-12-2017 31-12-2016 

Rabobank 12.356 22.204 

Rabobank spaarrekening 20.208 25.207 

ING Bank 1.013 1.242 

ING Bank spaarrekening 68 67 

Kas Molenschuur 2.188 1.889 

Kas Molenwinkel 648 448 

Cadeaucheques 93 108 

Kruisposten 117 139 

Totaal Liquide middelen 36.692 51.305 
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PASSIVA 

Eigen Vermogen 

  31-12-2017 31-12-2016 

Algemene reserve    

Stand per 1 januari -69.183 -106.579 

Uit resultaatbestemming 10.369 37.396 

Stand per 31 december -58.815 -69.183 

Bestemmingsreserve    

Stand per 1 januari 20.000 0 

Uit resultaatbestemming -5.000 20.000 

Stand per 31 december 15.000 20.000 

 

Langlopende schulden 

  31-12-2017 31-12-2016 

Leningen o/g    

Rekening-courant gemeente Arnhem    

Stand per 1 januari 114.127 114.127 

Aflossing -28.800  

Stand per 31 december 85.327 114.127 

Aflossingsverplichting komend boekjaar -28.800 -28.800 

Langlopend deel per 31 december 56.527 85.327 

Over de rekening-courant schuld bij de gemeente Arnhem wordt geen rente in rekening gebracht. 

De aflossing vindt, met ingang van 2017, plaats in maandelijkse termijnen van € 2.400 (per jaar  

€ 28.800). De laatste termijn bedraagt € 1.327 per 31-12-2020. 
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Kortlopende schulden 

  31-12-2017 31-12-2016 

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden    

Leningen   28.800 28.800 

  28.800 28.800 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten    

Crediteuren 26.463 6.814 

  26.463 6.814 

Overlopende passiva    

Vakantiegeld 4.213 4.770 

Nog te betalen kosten verbouwing   2.052 

Accountantskosten 3.500 3.500 

Gemeentelijke heffingen   974 

NUON jaarafrekening 2016   1.541 

Vitens jaarafrekening 2016   695 

Overige schulden   701 

  7.713 14.233 

Totaal kortlopende schulden 62.976 49.846 

 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Meerjarig financiële verplichtingen 

Door de stichting worden twee panden gehuurd. De huurprijs bedraagt € 37.251 per jaar. 

Door de stichting wordt een kopieerapparaat gehuurd. De huurprijs bedraagt € 9.276 per jaar. Het 

contract heeft een looptijd tot begin 2020.  
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

Ontwikkeling bedrijfsresultaat 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat samengevat.  

 

Begroot Realisatie 

Resultaat 
tov 

begroting 

Omzet 198.945 183.864 -15.081 

Kosten omzet 69.631 61.086 8.545 

Bijdrage omzet aan resultaat 129.314 122.778 -6.536 

Subsidiebaten 130.450 131.099 649 

Totaal baten 259.764 253.877 -5.887 

Bedrijfskosten 222.360 232.469 -10.109 

Financiële baten en lasten 916 862 54 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 36.488 20.546 -15.942 

Frictiekosten organisatieontwikkeling  16.187 -16.187 

Reservemutaties:     

reservering vakantiegelden/eindjaar  -1.010 1.010 
  15.177 -15.177 

Resultaat na verwerking frictiekosten 36.489 5.369 -31.119 

Bestemming van het resultaat     

Onttrekking aan bestemmingsreserve  -5.000  

Toevoeging aan algemene reserve  10.369  
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Ontwikkeling van de omzet en de kosten van de omzet 

  REALISATIE     BEGROOT     

  Omzet Inkoop Bruto marge Omzet Inkoop Bruto marge 

Buffet 92.761 36.232 56.529 61% 84.000 29.400 54.600 65% 

Catering 8.346 7.566 780 9%      

Graan/meel 12.935 7.030 5.904 46% 48.000 24.000 24.000 50% 

Boeken/drukwerk 3.665 1.685 1.980 54% 6.200 2.950 3.250 52% 

Winkel 5.648 1.518 4.130 73% 6.000 2.100 3.900 65% 

Dranken 30.535 5.320 25.215 83% 25.000 7.500 17.500 70% 

Verhuur 25.768 0 25.768 100% 19.495 0 19.495 100% 

Overig 4.208 1.734 2.474 59% 10.250 3.681 6.569 64% 

              

  183.864 61.086 122.778 67% 198.945 69.631 129.314 65% 

Het buffet heeft een hogere omzet gerealiseerd bij een iets lagere marge dan begroot, per saldo is de 

bijdrage aan het resultaat hoger dan begroot.  

Catering wordt afzonderlijk weergegeven, daar zit een kleine marge op. We verzorgen de catering 

niet zelf, maar kopen in. 

2017 wordt gekenmerkt door het vallen en opstaan in de productie van de molen. Gevolg is dat de 

bijdrage aan het resultaat iets meer dan € 18.000 achter blijft bij de begroting. 

De verhuur doet het, in totaliteit, in 2017 beter dan begroot. Dat is toe te schrijven aan de verhuur 

aan het Team Leefomgeving in de maanden tot en met oktober.  

De verhuur van de Molenschuur is in 2017 als verhuuropbrengst sec lager geweest dan begroot. Het 

vertrek van het Natuurcentrum heeft tot een ander type verhuring geleid, tot uitdrukking komend in 

een toename van de omzet dranken en luncharrangementen en catering. Het gezamenlijk, sterk met 

elkaar samenhangend, resultaat van verhuur en dranken ligt boven de begroting. 

De overige omzet blijft achter bij de begroting als gevolg van het niet meer zelf organiseren van de 

Kabouterweek. 

Subsidiebaten 

  Realisatie Begroot 

Subsidie gemeente Arnhem 130.000 130.000 

Subsidie Eurojob 1.099  

Subsidie Provincie Gelderland (draaipremie)   450 

Totaal subsidies  131.099 130.450 

 

De belangrijkste component vormt de structurele subsidie van € 130.000 die jaarlijks van de 

gemeente Arnhem wordt ontvangen. 

De gemeente Arnhem en de Molenplaats Sonsbeek hebben sinds 2008 een subsidie relatie. Het 

gemeentebestuur kent aan de activiteiten van de Molenplaats een belangrijke en significante waarde 

toe in de promotie van de bossen en parken (ecologie, landschap, water, cultuurhistorie en recreatie) 

in Arnhem en in bijzonder de Witte Watermolen (erfgoed). 

De gemeente wil met de verstrekking van de subsidie de bewustwording van de bewoners voor de 

bossen en parken in Arnhem en de betrokkenheid bij activiteiten in deze bossen en parken 

vergroten. 
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De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

1. Het inrichten, beheren en bemensen van een informatiepunt over het grotere groen en de 

daarbinnen gelegen water-, erfgoed- en recreatieaspecten; 

2. Het organiseren van activiteiten (debat, discussie, rondleidingen, educatie) ter promotie, 

beleving en ontwikkeling van het groen in en om de stad; 

3. Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats (vergaderingen en 

informatiebijeenkomsten), Greenpoint, voor de Arnhemse groene groepen. Desgewenst kunnen 

zij gebruik maken van de faciliteiten van het bezoekerscentrum; 

4. Het beheren en bemensen van de Witte Watermolen; 

5. Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking met en tussen organisaties die zich 

inzetten voor de promotie en het groen van de stad; 

6. Het leveren van een bijdrage aan relevante burgerparticipatieprocessen en wijkgericht werken. 

 

Ontwikkeling bedrijfskosten 

Ontwikkeling personeelskosten 

  2017 
Begroting   

2017 
2016 

Salarissen 113.984  106.455 

Toelagen 4.560  4.560 

Bonussen 5.190  2.595 

Werkgeverslasten 26.636  24.906 

Vergoeding reiskosten 1.103  1.103 

Mutatie vakantiegeldverplichting -557  
 

Overige personeelskosten 11.318  7.536 

Uitkering ziekteverzuimverkering -19.150  -23.904 

Totaal personeelskosten (eigen medewerkers) 143.084 119.014 123.250 

Formatieomvang (in fte ) - stand ultimo   
  

medewerkers in dienst van de stichting 2,6667 2,0000 2,6667 

 

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling is afscheid genomen van de betaalde molenaar. Met 

ingang van 1-1-2018 is de formatieomvang teruggebracht tot de begrote omvang van 2 fte. De 

formatiebezuiniging was al verwerkt in de begroting. Bekend was dat er frictiekosten zouden 

ontstaan. Daarvoor is een bestemmingsreserve gevormd.  

Zoals opgenomen in het overzicht van de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat leiden de 

frictiekosten tot eenmalig extra lasten in 2017 van € 15.177. Overig verschil met de begroting wordt 

veroorzaakt door te laag geraamde werkgeverslasten. 

 

Kosten vrijwilligers 

De kosten van vrijwilligers bestaan uit reiskostenvergoedingen, uurvergoedingen en kerstpakketten. 
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Huisvestingskosten 

  2017 
Begroting   

2017 
2016 

Huur onroerend goed 34.212 34.128 34.053 

Zakelijke lasten 2.487 2.312 2.640 

Kosten energie en water 13.807 15.564 17.887 

Schoonmaakkosten 10.122 9.576 8.885 

Onderhoud onroerend goed 512 0 686 

Onderhoud inventaris 5.346 4.475 4.630 

Overige huisvestingskosten 1.594 0 1.788 

  68.080 66.055 70.567 
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7. ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

Arnhem, 29 maart 2018 

 

A.M. van Lanen (Bestuursvoorzitter) R. Derksen (Penningmeester) 

A.T.G. Janssen (Bestuurslid) P. Baeten (Bestuurslid) 

A. Meex (Bestuurslid)  

J.N.M. Voskuilen (Programmamanager) H. Sollewijn-Gelpke (Zakelijk manager) 
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ACCOUNTANTSVERKLARING 

 

 

 


