
Balans per 31 december 2019 Stichting De Traanroeier

Activa 31 december 2019 31 december 2018

Materiële vaste activa (gebouw) 1€                                  1€                                  

Financiële vaste activa -€                                  -€                                  

Vorderingen en overlopende activa -€                                  -€                                  

Liquide middelen 16.400€                         10.774€                         

16.401€                         10.775€                         

Passiva 31 december 2019 31 december 2018

Continuïteitsreserve 6.239€                           612€                              

Reserve groot onderhoud -€                                  -€                                  

Langlopende schulden 10.162€                         10.162€                         

Kortlopende schulden -€                                  -€                                  

16.401€                         10.775€                         

Toelichting op de balans

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

Reserves
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in groot onderhoud dankzij de bijdragen van diverse
subsidiegevers. De voorfinanciering van dit onderhoud zorgde voor grote mutaties in de
opgebouwde reserves. Inmiddels is het eigen vermogen van de stichting weer op en gezond niveau.

Langlopende schulden
Door de Stichting Texels Museum is in het verleden een bedrag van zo'n €10.000 voorgeschoten
voor inspectie en groot onderhoud aan de wieken van de molen. Deze reparaties waren noodzakelijk
in verband met de veiligheid van de bezoekers en molenaars. Met de opbrengsten van een boek en
met de opbrengsten van huwelijken en met donaties wordt de schuld langzamerhand ingelost.



Staat van baten en lasten 2019 stichting De Traanroeier

Begroot Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Baten

Activiteiten € 500 € 649 € 263

Subsidies € 4.500 € 4.500 € 81.729

Donateurs € 2.500 € 2.414 € 2.485

Bedrijven en organisaties € 4.000 € 4.498 € 4.200

---------------------- ---------------------- ----------------------
Totaal € 11.500 € 12.062 € 88.677

Begroot Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Lasten

Onderhoudskosten 24.250                                                    € 3.235 € 78.896

Verzekeringen/belastingen 2.900                                                      € 2.802 € 2.840

Contributies en administratie € 200 € 255 € 522

Kosten donateurs € 50 € 0 € 0

Website 'traanroeier.nl' € 100 € 143 € 143

---------------------- ---------------------- ----------------------
Totaal € 27.500 € 6.435 € 82.400

Resultaat -€ 16.000 € 5.627 € 6.277



Toelichting op de baten en lasten 2019

Activiteiten
Tijdens de Nationale Molendag 2019 en op de Open Monumentendag werden weer ruimschoots pannenkoeken en
drie-in-de pan gebakken en verkocht. Tezamen met vele verkochte taarten leverde dit netto een bedrag op van
€649,-. (verkoop €722,- minus €73,- inkoop van ingredriënten). 

Subsidies
In februari 2019 is het laatste voorschot van €4.500 uit de BRIM subsidie ontvangen. Na afronding van alle onder-
houdswerkzaamheden zal nog een bedrag van €3.000 worden uitgekeerd (totaal van de BRIM-subsidie €30.000).

BRIM (6e voorschot van totaal €30.000) € 4.500

Bedrijven en organisaties Zestien Texelse sponsors steunden De Traanroeier in 2019 met een jaarlijkse bijdrage.
Zegel Modes € 100
Timmer's Bakkerij bv € 500
De Wit Dranken bv € 250
Waddenhaven Texel € 200
Casper de Graaf meubelmaker € 100
Nauta Beheer € 200
Bouwbedrijf Frans Zegel € 250
Vispaleis & Rokerij Van € 250
Aannemersbedrijf Tatenhove bv € 100
Grand Hotel Opduin € 100
Texelana € 100
IBS Oele Schoo € 100
Teso € 350
Van Sambeek Truck Service € 100
Uitvaartcentrum Texel bv € 100
De Krim Texel € 500

Verder ontvingen we onderstaande bedragen in 2019:
Rabobank Clubkas Campagne 2019 € 698
Gift namens het HavenVIStijn € 500
Totaal sponsoren € 4.498

Onderhoudskosten In de meerjarenbegroting was voor 2019 het buitenschilderwerk en reparatie linker-
voeghout begroot (€18.500) Door omstandigheden is dit verplaatst naar 2020.
Aan onderhoud is in 2019 het volgende gedaan:
Nieuwe binnenrijn 16-drs maalstoel € 363
Werkzaamheden aan de maalstoel € 500
Aanvraag SIM '20-'25 Bouwadvies Groot Holland € 2.372
Totaal onderhoudskosten € 3.235

Verzekeringen/belastingen
De molen is voor stormschade en brandschade verzekerd tegen herbouwwaarde. In maart 2015 is er voor het
laatst een hertaxatie geweest voor de brand- en storm verzekering. Hertaxaties vinden eens in de vijf jaar plaats.
Het verzekerde bedrag is € 962.486. Voor de vrijwilligers is een ongevallenverzekering afgesloten.

Contributie en adminstratie
De kosten voor het aanhouden van een Rabobank rekening bedroegen €119,-. Verder is de contributie voor de 
Vereniging Hollandsche Molen en voor de Molenpost betaald.


