
Opbrengsten Totaal 

Verhuur zaal incl. koffie/thee arrangement € 5.000,00

Verkoop winkel particulieren € 2.000,00

Verkoop Vriendschapsmeel € 500,00

Verkoop malen veevoeder € 0,00

Overige activiteiten (rondleidingen) € 500,00

Omzet € 8.000,00

Donaties & Vrienden € 5.000,00

Vrienden € 5.950,00

Fondsen* € 0,00

Subsidie Rijk 1e termijn** € 5.400,00

Subsidie Provincie 1e termijn ** € 6.000,00

Overige inkomsten € 22.350,00

Totale inkomsten € 30.350,00

Kosten Totaal

Onderhoud **zie subsidie rijk/provincie € 12.000,00

Onderhoud niet subsidabel en huisvesting 

Gas/water/licht € 3.000,00 ?

OZB gebruikersbelasting van toepassing? € 600,00

Internet € 750,00

Afval € 200,00

Communicatie € 150,00

Verzekeringen € 1.000,00

Bankkosten € 150,00

Vaste kosten € 17.850,00

Inkoop assortiment consumptie winkel en zaal € 1.250,00 € 2.500,00

Verkoopkosten algemeen + kosten winkel 

Kosten inkoop grondstoffen Vriendschapsmeel € 500,00

Kosten vrijwilligers € 500,00

Kosten sponsoring

Afschrijvingskosten inventaris zaal en kantoor

Variabele kosten € 2.250,00

Inspecties € 350,00

Kantoor/facilitiar (schoonmaak, software, kantoorbenodigdheden) € 250,00

Lidmaatschappen € 500,00

PR  (drukwerk) € 500,00

Projectkosten zaal 

Kosten molenactiviteiten

Overige kosten € 1.600,00

Totale uitgaven € 21.700,00

Resultaat**** € 8.650

Waarvan resultaat ontvangen subsidies en subsidiale uitgaven

BEGROTING/REALISATIE Molen de Vriendschap 2021

* Fondsen gaan we aanschrijven voor projecten in de molen. Deze projecten voeren we pas uit als 

financiering rond is, derhalve zetten we deze post op 0. 



** SIM is toegekend voor €36.000 over 6 jaar. 15%  wordt per jaar uitgekeerd en 10% aan einde van de 

termijn na verantwoording. De ontvangen subsidies boeken wij in de administratie na ontvangst van het 

betreffende bedrag van de eigenaar.

*** Provinciale subsidie Utrechts Molens. Aanvraag  zal geschieden op basis van SIM toekenning met 

maximum €11.500  per jaar voor komende  6 jaar. De SIM is afgegeven op PIP.

**** De eerste jaren zal het resultaat gereserveerd worden voor het niet subsidiabele deel toekomstig 

onderhoud op basis van het 6 jarige periodieke instandhoudings plan (PIP). Voorts heeft de Stichting nog 

geen factuur ontvangen van de eigenaar voor geleverd gas, water en licht. Vermoedelijk liggen deze kosten 

hoger dan het resultaat na aftrek van het resultaat op de subsidies. Mede gelet op de gebruiksovereenkomst 

die de Stichting heeft gesloten met de eigenaar zal het resultaat worden gereserveerd voor gebruikskosten 

en onderhoud van Molen de Vriendschap.



Realisatie 2021

€ 1.523,03

€ 4.214,60

€ 496,81

€ 0,00

€ 191,00

€ 6.425,44

€ 237,60

€ 10.200,00

€ 0,00

€ 5.400,00

nog te ontvangen van eigenaar

€ 15.837,60

€ 22.263,04

€ 2.868,50

€ 1.948,18

€ 0,00

€ 0,00

€ 631,72

€ 99,17

€ 0,00

€ 959,91

€ 278,57

€ 6.786,05

€ 2.786,18

€ 581,06

€ 519,49

€ 404,07

€ 546,33

€ 823,09

€ 5.660,22

€ 0,00

€ 234,92

€ 0,00

€ 35,09

€ 4.717,28

€ 111,85

€ 5.099,14

€ 17.545,41

€ 4.718

€ 2.532


