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Soest,  31 januari 2021
        
BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De stichting is opgericht op 18 maart 1977 met als statutaire vestigingsplaats Soest. Op 18 april 2006 en op 3 mei 2010

Doelstelling
De stichting heeft tot doel:

    “De Windhond”, hierna verder ook te noemen: "de molen", en welke molen zich bevindt te Soest, op de locatie aan de 
    Molenweg 30;
b. het (doen) onderhouden van de molen;
c. het (doen) verzorgen van rondleidingen en excursies in de molen;
d. de exploitatie van een winkel in vorengenoemde molen en het (doen) verzorgen van de in- en verkoop van producten
     in die winkel;
     en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. giften en donaties;
b. subsidies en sponsorbijdragen;
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d. inkomsten uit de verkoop van goederen, alsmede inkomsten uit andere activiteiten;
e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting heeft een overeenkomst van erfpachtgunning d.d. 7 juli 2006 met de gemeente Soest. De jaarlijkse erfpachtcanon
bedraagt € 100. Het perceel grond staat bekend als Molenweg 30 (de korenmolen) en Molenweg 32 (de Molenaarskamer)
en met de kadastrale gegevens: gemeente Soest sectie K, nummer 4503, 
groot 26 are en 55 centiare.

In 2006 werd gestart met de herbouw van de Stellingkorenmolen De Windhond en op 10 mei 2008 is de molen officieel
ingebruikgenomen.

Bestuur

Per 31 december 2020 bestaat het bestuur uit:

dhr. P. Hoebee (voorzitter)
dhr. R.J. Kracht (penningmeester)
dhr. H. Festen (secretaris)

zijn de statuten gewijzigd.

a. de exploitatie al dan niet ten behoeve van derden en in de meest ruime zin genomen van stellingkorenmolen genaamd:

Bij akte van 6 december 2007 heeft een splitsing plaatsgevonden van het recht van erfpacht, waarbij appartementsrechten zijn 
gesplitst in het souterrain van de molen, zijnde de Molenaarskamer en de korenmolen zelf. De stichting heeft op dezelfde datum het 
appartementsrecht inzake de Molenaarskamer verkocht. Hierdoor is de jaarlijkse erfpachtcanon voor de stichting gedaald naar € 50.

De stichting heeft een bestuur dat de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering. Het bestuur stelt het 
beleidsplan en de jaarrekening vast.
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Exploitatie 2020

De Windhond heeft dit jaar afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van bijna € 3.400. De onderhoudslasten drukken altijd 
zwaar op de exploitatie, zo werd dit jaar € 10.500 aan groot en regulier onderhoud uitgegeven. Begin 2020 is het hekwerk hersteld en 
in het najaar werd het sabelijzer van de vang aangepast, het gaande werk gecontroleerd en aangepast, en in december werd de 
halslager vervangen. Dankzij de inzet van onze molenaars vielen de arbeidskosten wel lager uit dan verwacht. Naast groot onderhoud 
zijn er uiteraard kosten voor regulier jaarlijks onderhoud voor de molen en het terrein rond de molen gemaakt. De kosten van groot 
onderhoud bedroegen ruim € 7.100 en van jaarlijks onderhoud € 3.400. Dankzij de inzet van de molenaars en overige vrijwilligers 
wordt veel van het noodzakelijke onderhoud zelf uitgevoerd waardoor op onderhoudsgaven wordt bespaard. 

Door de ook voor De Windhond geldende beperkende coronamaatregelen werden er vanaf medio maart 2020 geen rondleidingen 
meer gegeven en werd de openstelling van de molenwinkel teruggebracht van drie naar twee dagdelen. Tot eind 2020 zijn deze 
maatregelen van kracht gebleven. Het houden van de bijzondere evenementen op en rond de molen zoals de open molendag, het 
roggefeest en een midwinterfestijn kon door corona niet. 

Op 16  januari 2020 werd de burgemeester van Soest als beschermheer van De Windhond geïnstalleerd en kreeg hij symbolisch de 
sleutel van de molen overhandigd. De goede band met de burgerlijke gemeente Soest werd hiermee versterkt. Een andere bijzondere 
gebeurtenis was het bezoek van de voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen op 12 september aan de molen. In 2023 bestaat 
deze vereniging 100 jaar en ter gelegenheid daarvan bezoekt de voorzitter per fiets 100 molens. In aanwezigheid van de burgemeester 
kreeg hij een beeld van de betekenis van de molen voor Soest, het belang van goede relaties met de gemeente, de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven en hoe belangrijk en afhankelijk wij zijn van vrijwilligers. Ook de beperkte subsidiemogelijkheden voor nieuw 
gebouwde molens werd besproken. Voor monumentale molens bestaan de nodige subsidieregelingen voor met name onderhoud, 
maar een molen als De Windhond komt daar niet voor in aanmerking.

De Windhond ontvangt geen vaste exploitatiesubsidie en is voor haar bestaan naast de opbrengst van de winkelverkopen ook 
afhankelijk van donaties, giften en sponsorbijdragen. Van de Stichting Vrienden van De Windhond ontvangt de molen jaarlijks 
financiële steun en dankzij de sponsoring door onder meer de Rabobank, gemeente Soest en zakelijke relaties alsmede giften kan De 
Windhond, aangevuld met de inkomsten uit de winkelverkopen, de exploitatiekosten grotendeels dekken. Het mogelijk wegvallen van 
sponsoring of afnemende giften maakt De Windhond kwetsbaar. Door in november van 2020 een speciale molenkrant uit te brengen 
in een oplage van 22.000 exemplaren bij de Soester Courant werd de molen onder de aandacht gebracht van de inwoners van Soest. 
Daarmee werd getracht het aantal vrienden van De Windhond te vergroten. De bijdrage van de Vrienden van De Windhond is nog 
altijd aanzienlijk, maar het aantal vrienden nam jaarlijks af, vooral door het wegvallen van de vrienden die al vanaf de start als vriend 
bij De Windhond betrokken waren. Reden om eens de nodige aandacht voor de molen te vragen. Met steun van het Soester 
bedrijfsleven kon de molenkrant tot stand komen en hebben wij er een groot aantal nieuwe vrienden van De Windhond bijgekregen. 

Het bestuur is alle vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun enthousiaste inzet. De vrijwilligers die de winkel bemensen hebben zich 
buitengewoon ingezet. Bijna het hele jaar waren de meelproducten zeer in trek, maar met name in de laatste maanden was er grote 
vraag naar producten om te verwerken in kerstpakketten. De molenaars en onderhoudsploeg staan altijd klaar om de molen te 
onderhouden en draaiende te houden. De Windhond beschikt over een team met zeer betrokken vrijwilligers en molenaars en is altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Winkelverkoop
In 2020 zijn de winkelverkopen ten opzichte van voorgaande jaren flink toegenomen. De al enkele jaren ingezette stijgende lijn hield 
ook dit jaar stand en steeg harder dan verwacht. Het thuisbakken en het leveren aan makers van kerstpakketten met streekproducten 
gaf een enorme impuls. Ondanks dat er geen evenementen konden worden gehouden die normaliter zorgdragen voor de nodige 
omzet was er grote vraag naar de meelproducten. 
Uit onderstaande weergave van de jaarlijkse omzet blijken de reuzesprongen omhoog die de omzet in 2019 en 2020 maakte.

2013: € 14.000
2014: € 16.200
2015: € 17.600
2016: € 17.900
2017: € 20.400
2018: € 21.700
2019: € 27.100
2020: € 45.500

Vooruitblik 2021

In de laatste maanden van 2020 mochten we dankzij de molenkrant veel nieuw aanmeldingen als vriend van De Windhond 
ontvangen. Ook in 2021 zullen we ons daarvoor inspannen. De Windhond neemt een op de Soester Eng een unieke plek in. 

Ultimo 2020 bedraagt de voorziening groot onderhoud € 48.000. In 2021 zal het dakbeschot waarschijnlijk worden vervangen. In 2020 
is € 10.000 aan het reservefonds toegevoegd. Uit de opgestelde meerjarenbegroting blijkt dat jaarlijks uit te voeren onderhoud van de 
molen gemiddeld zo'n € 5.000 kost  van zowel het staande als het gaande werk. Door jaarlijks een bedrag aan het reservefonds toe te 
voegen kan het periodiek groot onderhoud worden bekostigd. Tot en met 2019 werd jaarlijks € 8.000 aan het reservefonds 
toegevoegd. Met het ouder worden van de molen zullen de onderhoudskosten vermoedelijk toenemen waarvoor een toereikend 
reservefonds gevormd dient te worden.

Resultaatbestemming
Van het nadelig resultaat van € 3.400 komt € 7.100 ten laste van de voorziening groot onderhoud. Na bestemming daarvan resteert 
een voordelig resultaat van € 3.700 dat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

4



Financiële positie
De financiële positie van de stichting is als volgt (x € 1.000):

31-12-20 31-12-19
Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 830                825                

Vlottende activa     
Voorraad 4                     1                     
Vorderingen 5                     17                   
Liquide middelen 70                   58                   

909                901                
=========== ===========

Passiva

Reserves en Fondsen
Continuïteits reserve 53                   49                   
Bestemmingsreserve financiering activa 675                675                
Fonds vervanging container -                      2                     

728                726                
Voorzieningen 48                   45                   

Langlopende schulden 130                130                
Lang vermogen 906                901                
Kortlopende schulden 3                     -                      

909                901                
=========== ===========

Resultaten
De resultaten van de stichting zijn als volgt nader te specificeren (afgerond op € 100):

Baten:
Verkopen 45.500           27.100           
Inkoopwaarde omzet 25.900           15.800           
Bruto marge 19.600           11.300           

Sponsoring 2.500             3.000             
Donateurs 13.600           12.500           
Giften 1.200             3.600             

36.900           30.400           

Lasten:
Exploitatiekosten 29.900           28.800           
Organisatiekosten 3.800             4.600             
Stichtingskosten 1.500             1.200             
Afschrijvingskosten 500                -                      
Rentelasten minus – baten 4.600             4.500             

40.300           40.300           
Exploitatieresultaat -3.400           -9.900           

=========== ===========

2020 2019
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

JAARREKENING 2020

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiele vaste activa
De stellingkorenmolen De Windhond is gewaardeerd tegen aanschafwaarde.
Op de aanschafwaarde van de molen wordt niet afgeschreven.
Voor de overige materiële vaste activa wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd.

Voorraad
De voorraad wordt geactiveerd tegen aanschafwaarde.

Vorderingen

Bestemmingsreserve:

Reserve financiering activa

Voorzieningen

Reservefonds groot onderhoud

Kortlopende schulden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Netto omzet
De verantwoorde netto omzet betreft de omzet verminderd met eventuele toegekende kortingen.

Exploitatielasten

Netto omzet
De verantwoorde netto omzet betreft de omzet verminderd met eventuele toegekende kortingen.

Exploitatielasten

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de leveringen c.q. diensten zijn verricht, respectievelijk het jaar waarop de 
opbrengsten betrekking hebben.

De kortlopende schulden hebben een  verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn, verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar 
zijn.

De voorziening groot onderhoud is gevormd teneinde de kosten van het periodiek groot onderhoud aan de molen gelijkmatig over de 
jaren te verdelen. De jaarlijkse toevoeging is gebaseerd op de verwachte toekomstige lasten overeenkomstig het onderhoudsplan. De 
kosten van uitgevoerd groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening.

De jaarrekening is overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving "C1 Kleine organisaties zonder winststreven" opgesteld. Op 6 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de leveringen c.q. diensten zijn verricht, respectievelijk het jaar waarop de 
opbrengsten betrekking hebben.

Deze reserve betreft (eigen) vermogen dat is vastgelegd in activa. Het betreft de waarde van de materiele vaste activa, die direct en 
volledig worden aangewend voor de doelstelling van de stichting, waarbij het het bedrag aan materiele vaste activa dat met vreemd 
vermogen is gefinancierd in mindering is gebracht op genoemde (boek)waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de activiteiten van de stichting en waarvan de 
omvang niet exact is vast te stellen.

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid.
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in € , na voorstel resultaatbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa
Onroerende zaken aangewend voor de doelstelling 830.506       824.754       

Vlottende activa
Voorraad 3.874             1.600            

Vorderingen
Debiteuren 270               -                
Overige vorderingen en overlopende activa 4.470            16.501          

----------------- -----------------
4.740            16.501          

Liquide middelen 69.778          58.066          

----------------- -----------------
Totaal 908.898       900.921       

=========== ===========

31-12-1931-12-20
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Continuiteitsreserve 52.870          49.187          
Bestemmingsreserve:
Reserve financiering activa 674.754       674.754       
Fonds vervanging container -                1.500            

----------------- -----------------
727.624       725.441       

Voorzieningen

Reservefonds groot onderhoud 48.259          45.389          

Langlopende schulden

Hypotheek Rabobank 130.000       130.000       

Kortlopende schulden
Crediteuren 3.015             
Overige schulden en overlopende
passiva -                91                  

----------------- -----------------
3.015 91

----------------- -----------------
Totaal 908.898       900.921       

=========== ===========

31-12-1931-12-20
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

EXPLOITATIEREKENING OVER 2020
in €

Baten

Winkelverkopen 45.528           27.069           
Inkoopwaarde omzet en kosten verpakkingen 25.932           15.803           

----------------- -----------------
Bruto marge 19.597           11.265           

Sponsoring 2.417             2.984             
Donatie Stichting Vrienden van de Windhond 13.648           12.500           
Entreegelden, schenkingen en giften 1.237             3.671             

----------------- -----------------
36.899           30.421           

Lasten

Exploitatiekosten 29.970           28.756           
Organisatiekosten 3.832             4.601             
Stichtingskosten 1.514             1.194             
Afschrijvingskosten 476                -                      

----------------- -----------------
35.792           34.551           

----------------- -----------------
Bedrijfsresultaat 1.107             -4.130           

Financiële baten en lasten
Rentebaten 6                     6                     
Rentelasten -4.560           -4.547           

----------------- -----------------
-4.554           -4.541           

----------------- -----------------
Netto exploitatieresultaat -3.447           -8.672           

=========== ===========

Resultaatbestemming
Voorziening groot onderhoud -7.130           -11.165         
Continuïteitsreserve 3.683             2.493             

----------------- -----------------
           -3.447            -8.672 
=========== ===========

2019
Realisatie

2020
Realisatie
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa
31-12-20 31-12-19

Onroerende zaken aangewend voor de doelstelling:
Stellingkorenmolen "De Windhond" 830.506       824.754       

=========== ===========

Het verloop van de post Onroerende zaken aangewend voor de doelstelling is als volgt:

Stellingkorenmolen
Stand per 1 januari 824.754       824.754       
Investeringen -                -                

----------------- -----------------
Stand per 31 december 824.754       824.754       

Houten berging
Investering, inclusief plaatsingskosten en aanleg elektriciteit 7.729            
af: Fonds vervanging container 1.500            

-----------------
             6.229 

afschrijving 2020 476               
-----------------

5.752            
----------------- -----------------

Stand per 31 december         830.506         824.754 
=========== ===========

Vlottende activa

Voorraad
Meelproducten 2.540            
Verpakkingsmaterialen 233               
Boeken en Receptenboekjes 1.100            1600

----------------- -----------------
3.874             1.600             

=========== ===========

Dit betreft de voorraad boeken die ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan zijn gemaakt.

Vorderingen

Debiteuren
Handelsdebiteuren 271               -                

=========== ===========

Overige vorderingen en overlopende activa
Stichting Vrienden van De Windhond -                12.500          
De Molenaarskamer 100               50                  
Omzetbelasting 1.374            1.800            
Te ontvangen rente 6                    6                    
Verzekeringen 2.089            2.012            
Te ontvangen van Izettle 228               
Overige vorderingen en overlopende activa 673               133               

----------------- -----------------
4.470            16.501          

=========== ===========

Liquide middelen

Rabobank 4.015            4.719            
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 62.500          50.000          
Rabobankrekenking Winkel 3.107            3.247            
Kas 156               100               

----------------- -----------------
69.778          58.066          

 =========== ===========

De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor mogelijk dubieuze vorderingen bedraagt € 0.

De stichting heeft een rekening-courant-faciliteit bij Rabobank met een kredietlimiet van € 100.000. Per balansdatum  wordt van
deze kredietfaciliteit geen gebruik gemaakt. De rentevergoeding over de bedrijfsspaarrekening bedroeg 0,01% per einde boekjaar.

31-12-1931-12-20

31-12-20

31-12-20

31-12-19

31-12-20

31-12-19

31-12-19

10



Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

 PASSIVA

Reserves en Fondsen

Continuiteitsreserve
Dit betreft de geaccumuleerde resultaten over de afgelopen boekjaren.

2020 2019

Stand per 1 januari 49.187          46.694          
Voorstel resultaatbestemming 3.683            2.493            

----------------- -----------------
Stand per 31 december 52.870          49.187          

=========== ===========

Bestemmingsreserve: Reserve financiering activa
De bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiele vaste activa verminderd met het bedrag
dat met vreemd vermogen is gefinancierd.

2020 2019

Boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 824.754       824.754       
Af: gefinancierd met lang vreemd vermogen 150.000-       150.000-       

----------------- -----------------
Stand Reserve financiering activa per 31 december 674.754       674.754       

=========== ===========

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:
2020 2019

Stand per 1 januari 674.754       674.754       
Voorstel resultaatbestemming -                -                

----------------- -----------------
Stand per 31 december 674.754       674.754       

=========== ===========

Fonds vervanging container

Het eind 2019 gevormde fonds ter grootte van € 1.500 voor de vervanging is in mindering gebracht op de aanschafkosten.

sedum-bedekking.

Voorzieningen
31-12-20 31-12-19

Voorziening groot onderhoud 48.259          45.389          
=========== ===========

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:
2020 2019

Stand per 1 januari 45.389          48.554          
Af: uitgevoerd groot onderhoud 7.130-            11.165-          
Bij: Ontvangen bestemmingsgiften -                -                
Toevoeging ten laste van de exploitatierekening 10.000          8.000            

----------------- -----------------
Stand per 31 december 48.259          45.389          

=========== ===========

Langlopende schulden
31-12-20 31-12-19

Hypotheek Rabobank 130.000       130.000       
Aflossing -                -                

----------------- -----------------
130.000       130.000       

=========== ===========

De lening is in 2006 verstrekt. Het rentepercentage is 3,45% vast tot en met juli 2021.
Op de lening, oorspronkelijk € 150.000, is tot en met 2020 € 20.000 afgelost.

In 2020 is de stalen container op het terrein van de molen worden vervangen door een houten berging.

De gemeente Soest heeft in 2019 toestemming verleend voor vervanging, mits het dak van de berging wordt voorzien van een

De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 
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Stichting De Windhond

Kortlopende schulden
31-12-20 31-12-19

Crediteuren
Handelscrediteuren 3.015             -                

=========== ===========

31-12-20 31-12-19

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant Stichting Vrienden van De Windhond -                91                   
Overige nog te betalen kosten -                -                

----------------- -----------------
-                91                  

=========== ===========

Jaarrekening 2020
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Stichting De Windhond

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020
in €

Realisatie Realisatie
2020 2019

Baten

Winkelverkopen
Winkelverkopen contant 29.736          23.667          
Winkelverkopen op rekening 15.792          3.402            

----------------- -----------------
45.528          27.069          

=========== ===========

Sponsoring
Bijdragen gemeente Soest 575               1.000            
Clubsupport Rabobank 732               1.289            
Overige sponsorbijdragen 1.111            695               

----------------- -----------------
2.417            2.984            

=========== ===========

Donateurs
Donaties door "Vrienden" van "De Windhond" 13.648          12.500          

=========== ===========

Donaties, giften
Bezichtigingen/entreegelden 312               850               
Ontvangen schenking 500               850               
Overige giften sponsoring 425               1.971            

----------------- -----------------
1.237            3.671            

=========== ===========

zijn en ten gunste van de exploitatie zijn gebracht.

Inkoopwaarde omzet en kosten verpakkingen
Inkoop producten 23.836          14.978          
Verpakkingen 2.046            737               
Receptenboekjes 50                  88                  

----------------- -----------------
25.932          15.803          

=========== ===========
Lasten

Exploitatiekosten
Energiekosten 533               605               
Teruggave energiebelasting 93-                  141-               
Onderhoudskosten 10.488          15.387          
Vorming voorziening voor groot onderhoud 10.000          8.000            
Graan- en meelkeuringen 160               150               
Opstalverzekering 2.103            2.004            
Gemeentelijke belastingen (2020 incl. leges 2019: 442) 1.246            197               
Kosten vrijwilligers 2.617            1.637            
Kosten exploitatie winkel 1.226            917               
Verzendkosten verkopen op rekening 1.691            -                

----------------- -----------------
29.970          28.756          

=========== ===========

Aan de in 2020 ontvangen giften en schenkingen is geen bestemmingsdoel verbonden zodat de bedragen vrij besteedbaar

Jaarrekening 2020
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

Realisatie Realisatie
2020 2019

Organisatiekosten
Kosten on-line boekhoudpakket 131               114               
Drukwerk 658               500               
Websites en advertenties 1.467            2.417            
Kosten molenkrant 3.800            -                
Advertentieopbrengst molenkrant -4.100           -                
Evenementen (roggefeest en midwinter event in 2019) -                579               
Bankkosten 523               366               
Kantoorbenodigdheden en porti 1.026            577               
Overige organisatiekosten 327               49                  

----------------- -----------------
3.832            4.601            

=========== ===========
Stichtingskosten
Bestuurskosten 447               99                  
Kosten erfpacht 50                  50                  
Premies ongevallen- en schadeverzekering 659               629               
Contributies en lidmaatschappen 357               417               

----------------- -----------------
1.514            1.194            

=========== ===========
Afschrijvingskosten
Afschrijving molenwerf 476               -                

=========== ===========

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rente depositorekening Rabobank 6                    6                    

=========== ===========

Rentelasten
Rente lening 4.560            4.547            

----------------- -----------------
4.560            4.547            

=========== ===========

Soest, 31 januari 2021

Het bestuur

P. Hoebee (bestuursvoorzitter) R.J. Kracht (penningmeester)

H. Festen (secretaris)
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Stichting De Windhond Jaarrekening 2020

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen omtrent de jaarrekening

stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar

Resultaatverwerking

Voorgesteld wordt om het nadelig resultaat over het boekjaar 2020 ad € 3.447 als volgt te verwerken:

- € 7.130 ten laste te brengen van het Reservefonds groot onderhoud
- € 3.683 toe te voegen aan de continuiteitsreserve

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de statuten van de stichting worden per het einde van ieder boekjaar de boeken van de

opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.
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