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JAARREKENING 2019 STICHTING DE MOLLENHOF 
Het bestuur verplicht zich jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 

staat van baten en lasten van de stichting op te maken en vast te stellen in een financiële 

jaarrekening conform de vereisten aan een ANBI-organisatie. Stichting De Mollenhof heeft ANBI-

status in de loop van 2018 gekregen. Dit verslag zal dan ook worden geplaatst op de eigen website 

(www.mollenhof.org). 

 

De Mollenhof Balans 2019 (incl. jaar 2018) 
 

 
Toelichting op de balans 

1. Vaste activa: Betreft de (rest)waarde van o.a. de buitenkeuken, kas, Jeu de Boules en de duofiets. 

2. Liquide middelen: betreft het saldo op 31 dec op de Triodos-bankrekening. 

3. Overige vorderingen: geen. 

4. Eigen vermogen: betreft de feitelijke waarde van de bezittingen, per saldo na het verrekenen van alle andere 

activa- en passiva regels. Ofwel: in 2019: het totaal van netto liquide middelen (€1.167) en alle (rest)waarden 

(€11.109) van de vaste activa. 

5. Overige schulden: betreft vergoedingen voor ZZP’ers voor werkzaamheden in dat jaar die op 31 december 

nog niet waren uitbetaald. 

Overige verplichtingen 

Voor de volledigheid zij vermeld dat de stichting ook nog verplichtingen had naar andere partijen, te weten: 

- verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de gemeente Brummen (in 2018, niet meer in 2019); 

- verplichtingen voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst met de eigenaren van de ontmoetingsruimte in 

Oeken. 

 

De Mollenhof Baten en Lasten 2019 (incl. jaar 2018) 
 

Om de leesbaarheid van de ‘Baten en Lasten’ te vergroten is deze in twee delen gesplitst: 

Deel A: betreft bedragen uit giften, zomermarkten, specifieke subsidies (voor zaken als moesbakken, 

mobiele keuken, ..), etc. Deze geoormerkte middelen zijn niet bedoeld voor lonen en huur. 

Deel B: Betreft bedragen die geoormerkt zijn om 100% te besteden aan zzp-lonen en huur. In 

principe wordt e.e.a. volledig ingezet/opgedeeld. 

  

http://www.mollenhof.org/
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Baten en Lasten DEEL A (niet t.b.v. lonen en huur) 

 
 

Toelichting op de baten en lasten DEEL A 

Deze baten (de ‘goede doelen’ inkomsten, zoals de subsidie- & collectegelden van het Oranjefonds, giften en 

de opbrengst van de zomerbuurtmarkt) worden per definitie dus niet gebruikt voor bekostiging van de 

professionals en huur. De inkomsten worden ingezet in overleg met de betrokkenen (bestuursleden, ZZP’ers, 
vrijwilligers, bezoekers) en zien toe op de aanschaf van moesbakken, klein (hobby)materiaal, muziekmateriaal 

en -workshops, de installatie van een schommelstoel, een stukje aankleding van de ruimtes, duofiets, etc.). 

De marktopbrengst van ruim €1.800 (€2640 - €801) is in zijn geheel ingezet als bijdrage voor aanschaf van de 
duofiets. Het nog resterende bedrag is exact (niet toevallig) gedoneerd. De overige posten spreken voor zich. 

Overlopende posten DEEL A 

De voorziening van € 9.432 in 2018 betrof een deel van de provinciale subsidie die reeds werd ontvangen in 

2017 maar bestemd was voor uitgaven in 2018. 

Afschrijvingen DEEL A 

Op de buitenkeuken en op de Jeu de Boules is resp. € 1.023 en € 396 afgeschreven. Op de kas-renovatie 

is € 2.748 afgeschreven. De moesbakken zijn nu afgeschreven. 
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Baten en Lasten DEEL B (gelden geoormerkt t.b.v. lonen en huur) 

 

 
 

Toelichting op de baten en lasten DEEL B 

Deze baten worden 100% gebruikt voor bekostiging van zorgprofessionals (ZZP’ers) en voor de huur van de 

ontmoetingsruimte. Het Eigen Vermogen van de stichting wijzigt dus niet hiermee. Vanaf 2018 lopen o.a. 

Habitat-gelden al niet meer via de Stichting (de zorg-overeenkomsten zijn vanaf toen met Aandacht Met Zorg 

afgesloten). De overige posten spreken voor zich. 

Vanaf 2020 geen baten meer via Stichting De Mollenhof t.b.v. ZZP-ers en huur. 

Vanaf 2020 zullen er geen ‘commerciële’ baten meer zijn (die via de Stichting binnenkomen) waarmee o.a. 

zorgprofessionals en huur kan worden bekostigd. In feite gaat daarmee dit ‘deel B’ vervallen. 
 

---- 


