
Balans per 31 december 2016 Stichting De Traanroeier

Activa 31 december 2016 31 december 2015

Materiële vaste activa (gebouw) 1€                                  1€                                  

Financiële vaste activa -€                                   -€                                   

Vorderingen en overlopende activa -€                                   -€                                   

Liquide middelen 2.920€                           20.982€                         

2.921€                           20.983€                         

Passiva 31 december 2016 31 december 2015

Continuïteitsreserve 7.241-€                           10.821€                         

Reserve groot onderhoud -€                                   -€                                   

Langlopende schulden 10.162€                         10.162€                         

Kortlopende schulden -€                                   -€                                   

2.921€                           20.983€                         

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
De molen "De Traanroeier" is gewaardeerd op €1,-.

Reserves
De afgelopen jaren kon fors worden geïnvesteerd in groot onderhoud dankzij de bijdragen van 
diverse subsidiegevers. De voorfinanciering van dit onderhoud zorgde voor grote mutaties in de
opgebouwde reserves. In de komende jaren zullen met de ontvangst van de eindafrekenigen de
reserves weer op een gezond niveau komen.

Langlopende schulden
Door de Stichting Texels Museum is een bedrag voorgeschoten voor groot onderhoud aan de
wieken van de molen. Deze reparaties waren noodzakelijk in verband met de veiligheid
van de bezoekers en molenaars.



Staat van baten en lasten 2016 stichting De Traanroeier

Begroot Werkelijk
2016 2016

Baten

Activiteiten/huwelijken -                                               128                

Subsidies -                                               4.500             

Donateurs 2.000                                       2.305             

Sponsoren 2.000                                       1.875             

---------------------- --------------------
Totaal 4.000                                       8.808             

Begroot Werkelijk
2016 2016

Lasten

Tentoonstelling in de molen -                                               16.880           (eenmalig)

Onderhoudskosten 500                                          7.235             

Verzekeringen/belastingen 3.000                                       2.646             

Contibuties en administratie 500                                          70                  

Kosten donateurs -                                               -                     

Website 'traanroeier.nl' -                                               39                  
---------------------- --------------------

Totaal 4.000                                       26.869           

Resultaat 0 -18.062



Toelichting op de baten en lasten

activiteiten/huwelijken
Tijdens de molendag brachten de pannenkoeken een bedrag van €193,60 in het laatje. Hiervan
moeten de kosten van de kookplaatjes (€54,-) en ingredienten (€12,06) worden afgetrokken.

subsidies
Derde voorschot BRIM ontvangen 4.500€                                      

4.500€                                      

Donateurs en sponsors
In totaal hadden we in 2016 ruim 100 donateurs en 14 sponsors. Sponsors waren
Frans Zegel, Van Sambeek, Kees de Waal, Tatenhove, Nauta beheer, Zegel modes, Visrokerij
van der Star, IBS, Casper de Graaf, Hebrotex, Ruud Bom, Opduin, Rabobank en
Verenigde schilders.

Tentoonstelling in de molen
Om het verhaal van de molen aan de bezoeker te kunnen tonen heeft Expotise verschillende
tentoonstellingselementen in de molen geplaatst. Kosten hiervan zijn grotendeels gedekt met
een bijdrage van StiftTexel.

Onderhoudskosten
Al het groot onderhoud in 2016 werd gedaan in het kader van het project 'een verzekerde toekomst
voor molen de Traanroeier'. Hiervoor wordt in overleg met het 'bevoegd gezag' het instandhoudings-
plan 2013-2018.
De firma Poland heeft in 2016 de wieken onder handen genomen. Door stormschade moest een 
deel van het rietendak worden hersteld met behulp van een hoogwerker
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