Financieel jaarverslag 2015
Door een uitzonderlijke inspanning van het bestuur, vrijwilligers en vrijwillige molenaars en met de
steun van fondsen en begunstigers is 2015 alleszins positief beëindigd. De Nachtegaal was manifest
aanwezig in de Beemster en op evenementen in Purmerend om het Beemster meel te promoten.
De woensdagmiddagopenstelling van de molenwinkel gaf een extra impuls aan de verkoop van onze
meelproducten. Deze ontwikkelde zich buiten verwachting en droeg dan ook belangrijk bij aan het
financiële resultaat.
Niet onvermeld mag blijven de medewerking van Jan van Kempen, Ron Rijser en de mannen van de
Special Forces voor de aan- en afvoer van graan en meel en de bevoorrading van bakkers de Groot.
Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een positief saldo baten/lasten ad € 9.230,89. In dit saldo is
opgenomen een afschrijving van € 5.881,81 op de stichtingskosten van de molenschuur. Verder zijn
opgenomen schenkingen/subsidies van Stichting De Jonge Arnoldus (€ 4.500), Rijkssubsidie BRIM
(€ 4.493), Provinciale onderhoudssubsidie 2016/2018 (€ 5.300) en de Stichting Eiercentrale (€ 1.000).
Deze bedragen zijn geoormerkt voor het onderhoud van de molen en toegevoegd aan de
“Voorziening Onderhoud Molen”.
Na de toedeling resteert een tekort van € 6.062,11, dat ten laste van het vermogen van de stichting is
gebracht. Per 31 december 2015 bedraagt het vermogen van de stichting -€ 6.051,33. De
verwachting is dat vanaf het boekjaar 2017 mede uit de exploitatie van de molenschuur dit negatieve
vermogen zal worden aangezuiverd.
De huidige omvang van de “Voorziening Onderhoud Molen” is onvoldoende om de vervanging van
2 velden rietdek van de molen te bekostigen én noodzakelijk schilderwerk uit te voeren. Ook moet
rekening worden gehouden met de kosten van het reguliere onderhoud aan bij voorbeeld het
gaandewerk. De onderhoudskosten van de molen tot het jaar 2020 zijn ingeschat op ca. € 59.800.
Dit betekent dat voor de instandhouding van de molen straks weer een beroep zal moeten worden
gedaan op de Beemster bevolking en fondsen.
2016 zal opnieuw een lastig financieel jaar worden. Wel wordt met vertrouwen de uitspraak medio
augustus 2016 van de Raad van State tegemoet gezien inzake het geschil tussen de gemeente
Beemster en buurman Groen. Daarna kan de beoogde exploitant van de molenschuur volop haar
activiteiten ontplooien. Vanaf 2017 zullen de inkomsten uit de exploitatie van de molenschuur in lijn
zijn met het bedrag in de meerjarenbegroting.
Het bestuur zal er alles aan doen dat onze financiële zorgen niet op De Nachtegaal afstralen.
Middenbeemster, januari 2016
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