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Voorwoord

Het bestuur,

Kinderdijk, 10 mei 2017

C. van der Vlist J.J. Mellegers

Met veel genoegen bieden wij u onze jaarrekening over het jaar 2016 aan. 

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kan met trots terugkijken op weer een jaar van sterke 

ontwikkeling en groei. Dit was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet en enthousiasme 

van al onze medewerkers en vrijwilligers.

Op deze plaats willen wij dan ook onze dank en waardering uitspreken voor alle geleverde 

prestaties.
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Van het bestuur

Wat is gebeurd in 2016?

Organisatie

Educatie

Onderhoud.

Het jaar heeft een gezonde groei laten zien in de ontwikkeling van inkomsten maar ook in 

ontwikkeling van de organisatie. Dit laatste leest U ook in het Sociaal Verslag. Ook zou onze 

organisatie niet kunnen functioneren zonde de vele vrijwilligers die zich zeer betrokken voelen bij 

Kinderdijk. Ook vanuit de vrijwilligersraad wordt een verslag toegevoegd aan dit jaarverslag.

Een aantal belangrijke zaken die dit jaar hebben plaatsgevonden zijn de samen met de RCE 

uitgevoerde HIA  naar aanleiding van onze plannen.  Buiten het herbouwen van de 20 e molen is 

ICOMOS (Unesco) in dit rapport overwegend positief over de gemaakte keuzes. Kinderdijk was 

verantwoordelijk voor de presentatie op de vakantiebeurs en voor het project Klokhuis. Beide zijn 

uitstekend verlopen en hebben tot veel positieve aandacht geleid. 

Het rondkrijgen van de financiering van het project entree zone is gelukt. De laatste 

overheidsinstanties hebben de beschikkingen en besluiten genomen.  Ook zijn een behoorlijk 

aantal sponsoren en hoofd sponsoren  toegevoegd aan de lijst.

Het reserverings- en boekingssysteem is in werking en functioneert naar behoren.  Met de 

ingebruikname van het nieuwe kantoor zijn het aantal werkplekken voorlopig op een goed niveau 

gebracht. Ook de uitbreiding van het aantal uren voor de directie en de ondersteuning van ARUP 

bij het proces van voorbereiding  ontwikkeling entreezone  gaf ruimte om alle processen goed te 

laten verlopen. Met name de intensieve samenwerking tussen WSRL, gem. Molenwaard en SWEK  

werp zijn vruchten af in het proces. Ook de gemeenten gaan steeds meer de kansen zien.  Dit jaar 

is ook een start gemaakt met de functie relatiemanagement en het wervingsteam voor 

sponsoring. 

Het grotere aantal betalende bezoekers heeft opnieuw geleid tot fraaie resultaten op alle fronten. 

Met name de rondvaartboten hebben veel aanloop. We zien ook dat de bezetting van steigers en 

parkeerplaatsen tegen hun maximum aanzitten zodat daar niet veel groei meer te verwachten is. 

Opvallend is weer de vermindering van het aantal bussen met 10% wat ook past in ons beleid. De 

voortgang en afwikkeling van de lopende projecten wordt verderop in dit verslag in combinatie 

met de cijfers toegelicht.

In 2016 is er door de afdeling Beheer & Onderhoud veel werk verricht aan de molens, overige 

panden en opstallen, infrastructuur en het materieel. Naast de jaarlijkse controles van de 

brandblusmiddelen en Cv-installaties, en het gebruikelijke onderhoud aan heklatten, dakkisten en 

windborden, rietreparaties en stelwerk aan het gaande werk van de molens, is een grote 

onderhouds- en reparatieronde aan de bliksemafleidingssystemen van de molens uitgevoerd. 
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Andere hoofdzaken van het (subsidiabele) molenonderhoud waren:

- het schilderen van de molens 4, 5 en 6 van de Overwaard en molen 4 van de 

Nederwaard;

- bij molen 5 van de Overwaard zijn kuipstukken vernieuwd en enkele blokkelen;

- bij molen 1 van de Nederwaard is een nieuwe peluw geplaatst in de kap;

- bij molen 3 van de Nederwaard is een rapportage gemaakt over de 

vochtproblematiek van de stenen romp;

- het erf van Museummolen Blokweer is verder ingericht met onder andere een 

rietgedekte koof en bergschuurtje en nieuwe fruitbomen etc.;

- bij de Hoge molen en molen 1 van de Nederwaard is bestrating met 

ijsselsteentjes gelegd.

Van de overige gebouwen in het molengebied zijn de belangrijkste zaken:

- de elektrische installatie van het Wisboomgemaal is geïnspecteerd en naar 

aanleiding daarvan aangepast overeenkomstig de voorschriften van de 

verzekering;

- het voormalige dijkmagazijn naast het Waardhuis is in zijn geheel opnieuw 

ingericht met een ontvangst- en presentatiezaal, workshopruimte, toilet en pantry;

- Het onderhuis van het Waardhuis is ingericht en in gebruik genomen als kantoor;

Aan de infrastructuur werden de volgende aanpassingen gemaakt:

- het toegangspad naar Museummolen Blokweer is geheel opgeknapt en beter 

begaanbaar gemaakt voor rolstoelen;

- de bestrating op de Middelkade ter hoogte van Museummolen Nederwaard 

is verbeterd;

- vooruitlopend op een integrale aanpak groenbeheer zijn enkelen avelingen 

van de Nederwaard opgeknapt;

- Het project met de aanleg van de steigers in de lage boezem van de 

Nederwaard ten behoeve van de verbinding over water tussen Alblasserdam 

en Kinderdijk;

Naar aanleiding van de inspectie van de rondvaartboot Prins Friso door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport zijn de dekzeilen van de boot vernieuwd om te voldoen aan de 

eisen voor brandwerendheid. Ook is de motor van de boot gereviseerd en is een 

reservemotor aangeschaft, om te zorgen dat bij motorpech de boot weer snel in de 

(rond)vaart genomen kan worden.
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Sociaal jaarverslag

Ontwikkeling personeelsbeleid/doelen

Personeelsmutaties

Stages 

Ziekteverzuim

Opleidingen

In 2016 is verder gewerkt aan het ontwikkelen van het HR-beleid. De medewerker HR vervult 

naast de HR functie ook nog twee andere functies. De beschikbare tijd voor HR is dus 

beperkt. De medewerker HR beschikt wel over ervaring met HR werk, maar heeft geen 

relevante opleiding op dit gebied. Omdat de SWEK nog steeds groeit, groeit ook het werk 

en de complexiteit op het gebied van HR. In de loop van 2016 is vastgesteld dat de 

beschikbare capaciteit niet voldoende is om verder te professionaliseren. Daarom is eind 

2016 besloten om in 2017 een HR adviseur aan te trekken. Gezocht zal worden naar een 

medewerker met relevante opleiding en ervaring, die de afdeling HR naar een hoger plan 

kan tillen. De medewerker HR blijft ondersteunende werkzaamheden op het gebied van HR 

verrichten.   

In 2016 zijn 15 medewerkers in dienst gekomen. 12 medewerkers zijn uit dienst gegaan, 

waarvan 5 op eigen verzoek en 7 vanwege beëindiging van het tijdelijk dienstverband. Van 

deze 7 medewerkers hadden er 5 een kortdurend seizoencontract. Veel nieuwe 

medewerkers waren al werkzaam als vrijwilliger, vacatures die daarvoor in aanmerking 

kwamen, zijn eerst intern onder de vrijwilligers uitgezet. 

Per 31-12-2016 waren 40 medewerkers in dienst, waarvan 18 mannen en 22 vrouwen. De 

formatie per 31-12-2016 was 19,375 Fte. Van alle medewerkers werkten er 32 in deeltijd, 

waarvan 24 vrouwen en 8 mannen. 

Het aantal medewerkers in fulltime functie bedroeg 8, allen mannen. Via het Werk- en 

Leerbedrijf Avres zijn in 2016 vanuit de Participatiewet 2 personen met een achterstand tot 

de arbeidsmarkt tijdelijk in dienst geweest. 

In 2016 hebben bij SWEK twee stagiaires hun stageperiode doorgebracht. De eerste stage 

was vanuit de opleiding Veiligheidskunde. Deze stage is begonnen is 2015 en afgerond in 

juni 2016. Het afstudeerproject was het onderzoeken en het doen van aanbevelingen voor 

een veiligheidsplan voor de SWEK. De tweede stage was vanuit de Zuyd Hogeschool, 

Faculteit International Business and Communication voor de opleiding Orientaalse Talen en 

Communicatie. Dit afstudeerproject was een onderzoek naar de Chinese markt die 

Kinderdijk bezoekt, ter ondersteuning van de afdeling Marketing. 

Er zijn 2 gevallen van langdurig ziekteverzuim geweest, waarvan 1 inmiddels weer volledig 

hersteld. 

In 2016 hebben 6 medewerkers een basiscursus Bedrijfshulpverlening gevolgd en 11 

medewerkers de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. Verder hebben 17 medewerkers 

een AED-herhalingscursus (reanimatie) gevolgd, 1 medewerker heeft de cursus “tevreden 

en betrokken vrijwilligers” gevolgd en 1 medewerker heeft een training “effectief werken 

met dyslexie” gedaan. 
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Vertrouwenspersoon

Doelen in 2017

Tot Slot

Johan Mellegers en Cees van der Vlist

In augustus 2016 zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Het betreft een externe relatie 

en een vrijwilliger van de SWEK. Deze beide personen vullen de functie als duo in. 

Er is na overleg met de Vrijwilligersraad een protocol Taken en Verantwoordelijkheden 

Vertrouwenspersoon opgesteld. De aanstelling van de vertrouwenspersoon is via een artikel 

in de SWEK nieuwsbrief binnen de organisatie verder bekend gemaakt, met daarbij de 

telefoonnummers van de beide vertrouwenspersonen. In het jaar 2016 heeft de SWEK geen 

meldingen van de vertrouwenspersonen ontvangen. 

Het verder uitbouwen en professionaliseren van de afdeling HR. Het opzetten van een 

functiewaarderingsysteem met loongebouw en het ontwikkelen van een handboek 

personeel. Eventueel het aanschaffen van een personeels-informatiesysteem. 

Een mooi jaar 2016. Een jaar van verder bouwen aan gelegde fundamenten. Een jaar, 

waarin met enthousiasme en passie door velen is gewerkt om te bouwen aan de toekomst 

van ons mooie gebied. 

Er moet nog veel worden gedaan, maar de contouren worden langzaam zichtbaar. De 

SWEK heeft veel geïnvesteerd in de goede samenwerking met vele andere 

belanghebbende partijen, om onze gezamenlijke doelstellingen vast te stellen en te starten 

met het realiseren hiervan. 

Het bestuur van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk,
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Van de Raad van Toezicht

Als je wilt weten waar je naar toe moet, moet je eerst kijken naar waar je vandaan komt. 

2016 was voor de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk weer een recordjaar. Het vijfde record 

op rij. Nog nooit kwamen zoveel mensen onze molens bezichtigen en nog nooit werd er door 

die mensen zoveel geld in Kinderdijk achtergelaten als het afgelopen jaar. Geld dat bijzonder 

welkom is, want naast de kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud van de 

molens, zijn er ook grote plannen om van het molencomplex een nog mooier Nederlands 

visitekaartje te maken dan het nu al is.

Na vijf jaar achter elkaar record op record gevestigd te hebben, lijkt het een 

vanzelfsprekendheid dat de bezoekersaantallen weer hoger waren, maar het is en blijft 

natuurlijk heel bijzonder. En het is geen vanzelfsprekendheid: door velen is weer keihard 

gewerkt aan de totstandkoming van het record. Ieder vanuit zijn/haar eigen vakgebied en 

kwaliteiten, elkaar in het succes aanmoedigend en inspirerend, en dan gaat het uiteindelijk 

nog lukken ook. Geweldig!  Het onderhoud van de molens blijft daarmee gewaarborgd.

Maar het gaat inmiddels veel verder. Als je wilt weten waar je naar toe moet, dan moet je 

eerst kijken naar waar je vandaan komt. Wereldwijd is het klimaatprobleem één van de 

belangrijkste zorgpunten van dit moment. Hoe moet je dat probleem als inwoner van Azië of 

Amerika aanpakken? Door eerst te kijken hoe anderen in het verleden de strijd tegen het 

water aangegaan zijn. En dan is Nederland het land waar de kennis en kunde gevonden kan 

worden; en is Kinderdijk het bewijs dat wij al eeuwen geleden de strijd tegen het water 

konden winnen. Dat is de belangrijkste reden dat velen willen dat de Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk een nieuw bezoekerscentrum gaat realiseren en dat ze ook bereid zijn om daar een 

(flinke) financiële bijdrage aan te leveren. In dat opzicht is de realisatie van het 

bezoekerscentrum dus meer dan iets dat we zouden kunnen overwegen en uitvoeren; het is 

ook onze morele plicht dat wij met behulp van het bezoekerscentrum ‘cultuur’ en ‘kansen’ 

gaan verbinden. 

De Raad van Toezicht ondersteunt de initiatieven van het Bestuur om tot realisatie van het 

nieuwe bezoekerscentrum te komen volledig. In een omgeving, die gekenmerkt wordt door 

veel inspiratie en enthousiasme en waarbij het vestigen van een nieuw record min of meer 

een vanzelfsprekendheid lijkt te worden, moet er wel iemand zijn die op zoek gaat naar de 

voetangels en klemmen, die er waarschijnlijk niet zijn. De Raad van Toezicht heeft die taak op 

zich genomen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2016 in de formatie van de Stichting 

maatregelen genomen, die ertoe moeten leiden dat op managementniveau van de 

Stichting het traject, waarin miljoenen euro’s geïnvesteerd worden, goed doorlopen zal 

worden.   

In 2016 was de heer Ir. M. Houtman aftredend en niet herkiesbaar.  Ook vanaf deze plaats wil 

ik mijn waardering voor zijn inbreng kenbaar maken en hem danken voor wat hij voor de 

Stichting betekend heeft. In zijn plaats is de heer Mr. Drs. A. Borgdorff tot de Raad 

toegetreden. Geen onbekende voor de streek en met dezelfde professie. 
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Met de benoeming van de heer S. van Nieuwenhuijzen, die letterlijk en figuurlijk veel 

vlieguren gemaakt heeft in de reiswereld, is de Raad in 2016 uitgebreid tot vijf leden en 

daarmee voltallig geworden.

Namens de Raad van Toezicht spreek ik mijn dank en waardering uit aan alle vrijwilligers en 

medewerkers, die van 2016 weer een recordjaar hebben kunnen maken. Het was een 

prestatie van formaat!

Namens de Raad van Toezicht,

Wout de Jong

Voorzitter 
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Van de vrijwilligersraad

Bestand vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2016 nagenoeg hetzelfde gebleven, van 188 naar 189. 

Verdeeld over de functies betekent dit: 

•         48 voor de shop Blokweer;

•         72 voor host Wisboom;

•         46 voor kassa Middelkade;

•         32 voor kassa Museummolen;

•         58 voor shop Wisboom

•         48 voor host Middelkade;

•         19 schippers;

•         60 gidsen;

•         18 voor diverse functies zoals klussers, groenvoorziening ICT en administratie.

Opgeteld zijn dit er meer dan 189, dit komt omdat onze vrijwilligers deels voor 

verschillende functie inzetbaar zijn.

In 2016 zijn er 27 nieuwe vrijwilligers bijgekomen en zijn er 26 gestopt. Dit is een verloop van 

ca 14%. De oorzaken voor het afhaken zijn: nieuwe baan (aantrekkende economie), drukke 

werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden. Conclusie kan zijn dat dit een natuurlijk 

verloop betreft, niemand is afgehaakt omdat ze het niet meer leuk vonden bij ons.

Het is gebleken dat de vrijwilligers gezamenlijk een bijdrage hebben geleverd van ca 25.000 

uur. Deze inzet van 25.000 uur vertegenwoordigt een waarde van € 400.000,--/€ 500.000,-- 

indien deze werkzaamheden door medewerkers in loondienst zouden zijn uitgevoerd.

Nieuw in 2016 was dat de door de bezoekers gegeven fooien door de Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk in eigen beheer en verdeling aan de Vrijwilligersraad zijn 

gegeven. Na het peilen van de mening van vele vrijwilligers is besloten om aan elke 

vrijwilliger een bedrag uit te keren, gerelateerd aan het aantal gewerkte dagdelen. Dit 

heeft geleid tot een uitkering van € 85,--, €170,-- of € 255,--. Dit is door iedereen als heel leuk 

ervaren.

Het maximaal uit te keren bedrag aan een vrijwilliger is € 1.500,-- per jaar. Dit is inclusief 

reiskosten van € 0,19/per km en inclusief de hierboven genoemde fooi. Om te voorkomen 

dat het maximale bedrag overschreden wordt, zal dit met ingang van 2017 door de 

administratie van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bewaakt worden. 

Aan het begin van het seizoen 2016 is aan elke vrijwilliger de nieuwe bedrijfskleding 

uitgereikt volgens onze eigen kledinglijn.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de vrijwilligers bij de Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk en ondersteunt het management van de Stichting. 

De raad heeft 6 leden. In 2016 is het verkiezingsreglement aangepast. Dit betekent dat de 

Raad voortaan voor 3 jaar gekozen wordt. Aan het einde van deze periode zijn alle leden 

aftredend. Ten aanzien van herkiesbaarheid zijn er geen beperkingen.
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In 2016 bestond de Vrijwilligersraad uit Hans Moerman (voorzitter), Cees Westerlaken (VW-

coördinator), Wijnand van Weijen, Gery Slikboer (secretaris en redactie nieuwsbrief), Aly van 

der Burgh (organiseren evaluatiegesprekken en wervingscommissie), en Henk Wildeboer 

(vicevoorzitter en aandachtsgebied gidsen). De Vrijwilligersraad wordt in de gelegenheid 

gesteld om over al het beleid (en zeker het vrijwilligersbeleid) te adviseren, waarbij in de 

praktijk blijkt dat met dit advies rekening gehouden wordt. 

Belangrijke zaken die binnen de Raad aan de orde zijn geweest:

•         Opleiding vrijwilligers (gids, kassamedewerker, AED, verkooptechniek, Viking)

•         Bouwplannen nieuwe bezoekerscentrum en entreegebied

•         Planningsysteem

•         Functioneren Vrijwilligersraad

•         Verkiezingsreglement

•         Organisatie 2017

•         Archief Raad

•         Verdeling fooienpot

•         Evaluatiegesprekken

•         Toekomstige organisatie

•         Werven nieuwe vrijwilligers
Overlegstructuur

In 2016 was er het volgende periodieke overleg:

•         Besprekingen Vrijwilligersraad met Margriet Borsje 

                    (Vrijwilligerscoördinator van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) (11x)

•         Kernoverleg tussen Margriet Borsje, Cees Westerlaken, Henk Wildeboer 

                    en Hans Moerman ter voorbereiding vrijwilligersbeleid en aansturing 

                    vrijwilligers (wekelijks)

•         Uitvoeringsoverleg tussen Johan Mellegers, Margriet Borsje, Cees Westerlaken,

                    Henk Wildeboer en Hans Moerman over gevolgen SWEK-beleid en bestuur 

                    voor de organisatie van de vrijwilligers en voorzieningen (in principe wekelijks, 

                    in de praktijk 2-3- wekelijks)

•         Managementteam besprekingen maandelijks om en om over de aansturing 

        van de organisatie en brainstormen over de toekomstige organisatie. 

                    Hierbij waren namens de Vrijwilligersraad Cees Westerlaken, Henk Wildeboer en 

                    Hans Moerman aanwezig.

Functies en werkzaamheden

De functies waarbij de vrijwilligers worden ingezet zijn: 2 kassamedewerkers 

(Museummolen, en Middelkade), 2 kassa shop (Wisboom, Blokweer), 3 hosten (2 x Wisboom, 

Middelkade), 2 schippers (Friso), gidsen (boeking gerelateerd) en klussers (onderhoud).

Daarnaast werden vrijwilligers ingezet bij management- en organisatietaken, zoals 

vrijwilligers, werven, opleiden, instructies, AED-opleiding, nieuwsbrief, rondleidingen, 

intakegesprekken, evaluatiegesprekken, educatie, communicatie, documentatie, uitgeven 

bedrijfskleding, sponsering, adviezen bouwplannen e.d. Op deze manier wordt zoveel als 

mogelijk en nuttig is de beschikbare expertise van de vrijwilligers gebruikt. Dit draagt veel 

bij aan de tevredenheid van de vrijwilligers (en de organisatie van Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk).

- 11 - 



Door uitbreiding van het aantal functies in 2017 is medio 2016 gestart met werven van 

nieuwe vrijwilligers in een groter zoekgebied. Dit heeft geleid tot een groot aantal 

aanmeldingen begin 2017.

Uit evaluatiegesprekken, die in 2016 met vrijwel iedere vrijwilliger zijn gehouden (155 stuks), is 

gebleken dat iedereen het enorm naar zijn zin heeft.

Gidsen en schippers bestand

Belangrijk voor het financiële resultaat van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en het 

aantal betalende bezoekers, is het bestand aan vrijwillige gidsen en vrijwillige schippers. Ten 

eerste omdat wij vinden dat de kwaliteit van door ons zelf opgeleide gidsen (en schippers) 

veel groter is dan ingehuurde gidsen. Ten tweede omdat een bestand aan gidsen het 

mogelijk maakt om boekingen van klanten te accepteren, inclusief gidsen die ervoor 

zorgen dat groepen als tevreden bezoekers (kennis Werelderfgoed, vermaakt) naar huis 

gaan. Het aantal gekwalificeerde gidsen is in 2016 stabiel gebleven, van 61 naar 60 gidsen. 

Gedurende heel 2016 konden alle boekingen door eigen gidsen worden uitgevoerd. Het 

streven om 70 eigen gidsen beschikbaar te hebben, blijft gehandhaafd. Uitbreiding van het 

bestand aan schippers en gidsen geeft in potentie de organisatie meer armslag bij 

boekingen en uitbreidingen. 

Er is afgesproken om de kwaliteit van het gidsen te verbeteren door een collegiale 

uitwisseling. Hier wordt na het starten van het seizoen 2017 een begin mee gemaakt.

Knelpunten

Kijkend naar onze toekomst is er een aantal knelpunten op te lossen:

•         De functie-indeling en -verdeling tijdens en na voltooiing bouwplannen

•         Een goede mix tussen medewerkers en vrijwilligers

•         In drukke periodes van bezoekers was een host Middelkade geen oplossing 
                    voor de rij wachtenden bij de kassa aan de Middelkade

•         Parkeergelegenheid voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers

•         De piekdrukte van bezoekers

•         Het gemotiveerd houden van vrijwilligers, die bij het documentatiecentrum 
                    werkzaamheden uitvoeren

•         Het consequent invullen van beschikbaarheid in het rooster door de vrijwilligers

  

Door passende maatregelen worden en werden bovenstaande knelpunten opgelost of 

zullen worden opgelost.

Evaluatie

De gang van zaken op het Werelderfgoed wordt door het management van Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk en de vrijwilligers periodiek geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden 

verwerkt in de bedrijfsvoering. 

Namens de Vrijwilligersraad,

Hans Moerman

Voorzitter
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Resultaten in een oogopslag

2013 2014 2015 2016

Bedragen x €  1000

Omzet 1.469   1.910   3.121   3.532   

Toevoeging aan reserve groot onderhoud 75 150 150 200

Aantal betalende bezoekers (x 1000) 165 215 248 274

Aantal vrijwilligers eind van het jaar 120 200 200 200

Solvabiliteit    (stichtingsvermogen/balanstotaal) 0,13 0,16

Inkomsten per betalende bezoeker (in €) 8,90     8,88     12,58   12,89   
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Kasstroomoverzicht

€ € € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Saldo exploitatierekening 639.368      4.362          

Aanpassing voor:

afschrijvingen 46.822        62.765        

mutatie voorziening groot onderhoud 200.000      150.000      

246.822      212.765      

Af:

mutatie vorderingen -54.992       -              

mutatie overlopende activa 10.572        -2.743         

mutatie voorraden -30.105       -32.757       

mutatie crediteuren -              -              

mutatie overige schulden -              -              

mutatie overlopende activa

-74.524       -35.500       

Bij:

mutatie vorderingen -              225             

mutatie crediteuren 146.777      32.388        

mutatie overige schulden 2.644.465   534.776      

mutatie onderhanden projecten -44.214       102.161      

2.747.028   669.550      

2.672.504   634.050      

3.558.694   851.177      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen -560.724     -25.907       

Mutatie liquide middelen 2.997.970   825.270      

Saldo liquide middelen per 1 januari 1.409.087   583.817      

Mutatie liquide middelen 2.997.970   825.270      

Saldo liquide middelen per 31 december 4.407.057   1.409.087   

2016 2015
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Balans per 31 december 2016

Activa

€ € € €

Materiële vaste activa

1 Materiële vaste activa 109.745 136.828

Entreezone (in ontwikkeling) 540.985 0

650.730 136.828

Vlottende activa

2 Voorraden 113.330 83.225

3 Vorderingen 286.067 231.075

4 Overlopende activa 46.310 56.882

5 Liquide middelen 4.407.057 1.409.087

4.852.763 1.780.269

Totaal 5.503.494 1.917.097

Passiva 31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

Stichtingvermogen

11 Stichtingsvermogen

Algemene reserve 388.224 248.855

Vervangingsreserve activa 500.000 0

888.224 248.855

Voorzieningen

12 Voorziening groot onderhoud 575.000 375.000

Kortlopende schulden

13 Crediteuren 394.768 247.991

14 Onderhanden projecten 144.938 189.152

15 Belastingen en pensioenen 80.374 67.137

16 Overige schulden en overlopende passiva 3.420.190 788.962

4.040.270 1.293.242

Totaal 5.503.494 1.917.097

31 december 2016 31 december 2015
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Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardeing van de activa en de passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De verkrijgingsprijs wordt verminderd met van derden ontvangen bijdragen voor de betreffende activa.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen betaalde inkoopprijzen of lagere marktprijzen. 

Met eventuele incourantheid wordt rekening gehouden.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor 

het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Projecten

De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo van gedane uitgaven, verminderd met de reeds 

ontvangen bijdragen voor de betreffende projecten. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de 

balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont worden deze 

gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

De eigen bijdrage van de stichting aan de projecten die per ultimo van het boekjaar onderhanden zijn 

worden opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de inkomsten 

verminderd met alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen uitgaven.

Inkomsten

Onder inkomsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 

dezelfde periode toegerekend.

Uitgaven

De uitgaven worden ten laste van de exploitatierekenig gebracht in de periode waaro zij betrekking 

hebben.

Afgeronde projecten

Het saldo van de inkomsten en uitgaven van afgeronden projecten worden in de exploitatierekening 

verantwoord in het jaar waarin de projecten zijn afgerond.

Deze post wordt in de exploitatierekening afzonderlijk verantwoord.
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Toelichting op de balans

Activa.

1.    Materiële vaste activa

In hoofdlijnen kan de boekwaarde van de geactiveerde zaken als volgt 

worden weergegeven:

31-12-2016 31-12-2015

Afschrijvings-

percentage

Inventarissen 20 - 33% 57.003 36.701

Verbouwingen en steigers 10 - 20% 12.518 26.778

Vervoermiddelen 10 - 20% 40.225 73.349

109.745 136.828

2016 2015

€ € 

Het verloop van deze posten is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 136.828 283.686

Investeringen 42.999 25.907

Verlaging eigen bijdrage bij rondvaartboot -23.261 0

Vervallen koopsom (Inzake 2e aanlegsteiger) 0 -110.000

Afschrijvingen -46.821 -62.765

Boekwaarde per 31 december 109.745 136.828

De investering in 2016  bedroeg  € 540,895.                                                                       

Eind 2016 was de stand van ontvangen bijdragen € 2.780.491.

Afgelopen jaar en ook de komende jaren zal de uitvoering van onze nieuwbouwplannen een grote impact hebben.  

Een hele omvangrijke investering en grote geldstromen die door onze administratie lopen

De financiële effecten op de exploitatie  zoals kapitaalslasten  en onderhoudskosten worden  pas na realisatie 

zichtbaar.  De effecten op onze balans zijn reeds nu groot en daarom willen wij deze apart zichtbaar maken.

In het jaar 2016 zijn reeds betalingen gedaan voor onderzoeken, architecten etc.  die onderdeel uitmaken van het 

project. Deze kosten worden geactiveerd op onze balans per 31 december 2016 onder  de Materiële Activa  met 

omschrijving    Entreezone  in ontwikkeling.

De ontvangen sponsorbijdragen, subsidies van overheden, voorschotten van fondsen en andere bijdragen voor onze 

entreezône  worden verantwoord onder de post   Overige schulden en overlopende passiva.  Specifiek wordt dit 

benoemd als  Vooruitontvangen  bijdragen entreezone.

Het saldo van deze 2 bedragen   ad €  2.224,596   is onderdeel van de sterke stijging van  de liquide middelen.
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Vlottende activa

31-12-2016 31-12-2015

€ € 

2.    Voorraden.

Voorraden 113.330         83.225           

3.     Vorderingen

Provincie Zuid-Holland, onderhoudssubsidie 30.970 23.227

Provincie Zuid-Holland, draaipremies 7.145 6.000

Nog te ontvangen afrekeningen projecten 41.300 0

Gemeente Alblasserdam, onderhoudsbijdrage 0 37.500

Brim 38.000 28.500

Lening u/g 17.890 28.000

Omzetbelasting 52.815 1.295

Debiteurenvorderingen 59.327 145.283

Af: voorziening dubieuze debiteuren -7.941 -38.730

Gelden onderweg (afrekening pintransacties) 27.105 0

Nog te ontvangen sponsoring in natura 15.000 0

Overige 4.456 0

286.067 231.075

 

4.    Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringspremie molens 14.200 14.200

Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering 15.439 14.754

Vooruitbetaalde kosten inzake aanvraag BRIM regeling (2015-2018) 13.218 19.818

Vooruitbetaalde overige kosten 3.453 8.110

46.310 56.882

5.    Liquide middelen

Nederlandse Waterschapsbank 809.856 493.779

Rabobank 3.586.268 904.090

Kas 10.933 11.218

4.407.057 1.409.087

Stichting Wereldergoed Kinderdijk heeft een kredietlimiet bij de Nederlandse Waterbank, 

groot € 1.000.000

De gemeente Molenwaard heeft zich borg gesteld voor deze kredietfaciliteit.

Dit betreft de voorraden souvenirs, boeken, folders en horecavoorraden.

Per ultimo boekjaar zijn de volgende bedragen te ontvangen:
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Passiva.

11.    Stichtingvermogen

 2016  2015

€ €

Algemene reserve

Verloop:

Saldo per begin van het boekjaar 248.856 244.494

Exploitatieresultaat boekjaar 639.368 4.362

Naar bestemmingsreserve Vervangingsreserve Activa -500.000 0

Saldo per ultimo van het boekjaar 388.224 248.856

Overeenkomstig het besluit van het bestuur is het exploitatiesaldo over het boekjaar 

toegevoegd aan de algemene reserves van de stichting.

Bestemmingsreserves:

 2016  2015

€ €

Vervangingsreserve Activa

Saldo per begin van het boekjaar 0 0

Uit resultaatverdeling 500.000 0

Saldo per ultimo van het boekjaar 500.000 0

31-12-2016 31-12-2015

€ € 

Voorzieningen

12.    Voorziening groot onderhoud 575.000       375.000       

Ten behoeve van het groot onderhoud van de molens in de toekomst wordt

een voorziening groot onderhoud gevormd.

 2016  2015

€ €

Stand per 1 januari 375.000 225.000

Dotatie 200.000 150.000

Stand per 31 december 575.000 375.000
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Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015

€ € 

13.    Crediteuren.

Gemeente Molenwaard 119.000 119.000

Overige crediteuren inzake openstaande facturen 275.768 128.991

394.768 247.991

14.    Onderhanden projecten

Saldo diverse projecten per ultimo boekjaar 144.938 189.152

Per ultimo 2016 bedraagt het saldo van de gedane uitgaven minus de ontvangen

bijdragen voor de projecten als volgt:

Uitgaven Ontvangsten Saldo

€ € € 

Nieuwe website 16.000 0 -16.000

Educatie schuur contramolen 15.237 38.830 23.593

Gebiedsvisie 664 48.000 47.336

Restauratie molenschuur molen 3 NW 4.502 30.000 25.498

Aanleg glasvezel 4.666 74.000 69.334

Inrichting educatieschuur contramolen 0 34.000 34.000

Inrichting Dijkmagazijn 73.027 33.200 -39.827

Stenen rompen NW 3.996 0 -3.996

Bezoekcentrum contramolen 0 5.000 5.000

118.092 263.030 144.938

31-12-2016 31-12-2015

€ € 

15.    Belastingen en pensioenen

Premies pensioen ABP 40.748 35.566

Loonheffing 39.626 31.571

80.374 67.137

31-12-2016
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31-12-2016 31-12-2015

€ € 

16.    Overige schulden en overlopende passiva 

Reservering vakantiegeld 57.551        28.702         

Reservering film Wisboomgemaal 30.000        25.000         

Vooruitontvangen bijdrage Gemeente Molenwaard 25.000        25.000         

Reservering belastingclaim -              146.000       

Vooruitontvangen bijdragen tbv nieuw bezoekerscentrum 2.780.491 -              

Reservering eigen bijdrage in restauratie molenschuur molen 3 NW 30.000        30.000         

Reservering eigen bijdrage in restauratieplan Wisboomgemaal 28.500        28.500         

Reservering eigen bijdrage in project In en uitstapzone bussen -              65.000         

Reservering eigen bijdrage in project Steigers en brug Lage Boezem Nederwaard -              30.000         

Reservering Maatregelen uitvoering veiligheidsplan 135.000       135.000       

Reservering educatie (Experiënce) -              115.000       

Reservering Transitie entreezone 300.000       120.000       

Nog te betalen draai- en maalpremies -              9.239           

Nog te betalen overige 33.648        31.520         

3.420.190 788.961

De post vooruitontvangen bijdragen t.b.v. nieuw bezoekerscentrum heeft betrekking 

op de nieuwe entreezone. De uitgaven voor de ontwikkeling van de nieuwe entreezone

zullen worden geactiveerd onder de materiële vaste activa onder punt 1 van de balans.
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Exploitatierekening 2016

€ € € € € €

Inkomsten

Organisatie

Inkomsten entreegelden 21 808.892 650.000 712.499

Inkomsten steigers 22 135.869 120.000 136.216

Inkomsten rondvaartboot 23 127.978 150.000 25.545

1.072.739 920.000 874.260

Educatie

Inkomsten entreegelden 21 808.892 650.000 712.499

Inkomsten gidsen 143.622 95.000 100.680

Inkomsten verkopen 24 1.036.848 900.000 982.234

Inkomsten parkeren 25 196.393 150.000 192.826

Overige inkomsten 26 67.851 30.000 51.487

2.253.606 1.825.000 2.039.726

Onderhoud

Onderhoudsbijdragen 27 165.819 157.000 165.820

Huurinkomsten molens 41.341 39.000 41.389

207.160 196.000 207.209

Totaal inkomsten 3.533.505 2.941.000 3.121.195

Uitgaven

Organisatie

Personeel 31 436.637 290.600 305.219

Onderhoud/huisvesting 32 18.085 6.830 9.909

Marketing en communicatie 33 79.415 72.000 66.618

Algemene kosten 34 119.057 105.000 116.815

653.194 474.430 498.561

Educatie

Personeel 35 695.306 710.000 656.275

Vermakelijkheidsretributie 36 144.182 155.000 119.000

Onderhoud/huisvesting 37 231.077 136.850 151.171

Afschrijvingen 38 46.822 84.500 62.765

Goodwill 39 65.000 65.000 65.000

Inkopen voor de verkopen 24 495.407 565.000 457.181

Inkopen rondvaartboor 65.000

Overige kosten 40 14.584 26.000 19.820

1.692.378 1.807.350 1.531.212

Onderhoud

Personeel 41 155.462 127.000 118.329

Onderhoud 42 299.592 284.000 218.257

Reservering groot onderhoud 200.000 200.000 150.000

Kosten projectmanagement 0 50.000 0

Overige 43 10.265 17.600 18.795

Totaal uitgaven 665.319 678.600 505.381

3.010.891 2.960.380 2.535.154

Resultaat uit normale exploitatie (Transporteren) 522.614 -19.380 586.041

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
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€ € € € € €

Resultaat uit normale exploitatie (Transporteren) 522.614 -19.380 586.041

Buitengewone bate 44 146.000 0 0

Resultaat na buitengewone baten 668.614 -19.380 586.041

Resultaat uit afgeronde projecten 50 6.399 0 -51684

Resultaat uit uitgevoerde 

investeringsplannen 51 -35.645 0 -64.995

Reservering eigen bijdragen 0 0 -465.000

Exploitatieresultaat 639.368 -19.380 4.362

Toevoeging aan bestemmingsreserves 500.000 0

Resteert toevoeging aan de algemene reserves 139.368 -19.380 4.362

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
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Toelichting op de eploitatierekening

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Inkomsten

De inkomsten organisatie bestaan uit:

Inkomsten entreegelden (50%) 21 808.892 650.000 712.499

Inkomsten steigers 22 135.869 120.000 136.216

Inkomsten rondvaartboot 23 127.978 150.000 25.545

1.072.739 920.000 874.260

Deze inkomsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

21.              Inkomsten entreegelden

Opbrengst aan entreegelden bezoekmolen 1.636.263 1.300.000 1.443.815

Af: inkoopkosten arrangementen -18.480 pm -18.817

1.617.783 1.300.000 1.424.998

De inkomsten entreegelden worden voor 50% 

toegerekend aan inkomsten organisatie en voor 

50% aan inkomsten educatie, derhalve: 808.892 650.000 712.499

22.              Inkomsten steigers

Opbrengsten aanleg steigers 135.869 120.000 136.216

135.869 120.000 136.216

23.              Inkomsten rondvaartboot

Opbrengsten rondvaartboot 202.098 150.000 92.008

Af: inkoop rondvaarten door derden -74.120 0 -66.463

127.978 150.000 25.545

De inkomsten educatie bestaan uit:

Inkomsten entreegelden (50%) 21 808.892 650.000 712.499

Inkomsten gidsen 143.622 95.000 100.680

Inkomsten verkopen 24 1.036.848 900.000 982.234

Inkomsten parkeren 25 196.393 150.000 192.826

Overige inkomsten 26 67.851 30.000 51.487

2.253.606 1.825.000 2.039.726
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Deze inkomsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

24.              Inkomsten verkopen

De inkomsten verkopen kunnen worden gesplitst in de inkomsten uit horecaverkopen en 

de inkomsten uit de verkopen van souvenirs, folders, boeken, CD's, DVD's etc

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Inkomsten verkopen souvenirs en horeca 1.036.848 900.000 982.234

Kostprijs souvenirs en horeca -495.407 -540.000 -457.181

541.441 360.000 525.053

Inkomsten verkopen souvenirs etc 801.240 900.000 765.560

Kostprijs souvenirs etc -412.887 -540.000 -384.808

388.353 360.000 380.752

Bruto marge in % 48,5% 40,0% 49,7%

Inkomsten verkopen horeca 235.608 0 216.674

Kostprijs horeca -82.520 0 -72.373

153.088 30.000 144.301

Bruto marge in % 65,0% nvt 66,6%

25.              Inkomsten parkeren

Parkeeropbrengsten auto's 144.772 113.000 136.661

Parkeeropbrengsten bussen 29.516 26.000 32.066

Parkeeropbrengsten campers 3.874 5.000 4.520

Parkeeropbrengsten motoren 494 1.000 457

Opbrengst toiletten 17.737 5.000 19.122

196.393 150.000 192.826

26.              Overige inkomsten 

Ontvangen giften 37.053 38.035

Sponsoring 6.610 0

Maalpremies 8.395 5.905

Overige (filmploegen etc) 15.793 7.547

67.851 30.000 51.487
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

De inkomsten onderhoud bestaan uit:

Ontvangen bijdragen t.b.v. onderhoud. 27 165.819 155.200 165.820

Huurinkomsten molens 41.341 39.000 41.389

207.160 194.200 207.209

27.              Ontvangen bijdragen t.b.v. onderhoud.

BRIM 88.394 85.500 88.395

Provincie Zuid-Holland 77.425 69.700 77.425

165.819 155.200 165.820
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Uitgaven

De uitgaven  organisatie bestaan uit:

Personeel 31 436.637 290.600 305.219

Huisvestingskosten kantoor 32 18.085 6.830 9.909

Promotie en website 33 79.415 72.000 66.618

Algemene kosten 34 119.057 105.000 116.815

653.194     474.430     498.561     

31.              Personeel

Salaris medewerkers 293.914 140.350 169.653

Ontvangen ziekengeldvergoedingen -9.077 0 -12.769

Vergoeding directeur(en) 105.730 124.000 120.000

Onkosten- en reiskostenvergoedingen 19.673 19.000 13.898

Overige personeelskosten 26.397 7.250 14.437

Personeelskosten t.b.v. algemene organisatie 436.637     290.600     305.219     

In 2016 waren op full-time basis 6 medewerkers werkzaam t.b.v. de algemene organisatie (2015: 4).

32.              Huisvesting.

Dit zijn de huisvestingskosten van de machinistenwoning Overwaard 2 en vanaf medio 2016 

het Waardhuis, op welke lokaties het kantoor van de stichting is gevestigd, beiden te Kinderdijk, 

33.    Promotie en website.

Websitekosten 38.062 pm 44.294

Promotiekosten 41.353 pm 22.324

79.415 72.000 66.618

34.              Algemene kosten

Accountantskosten 20.426 13.000 15.603

Advieskosten 1.485 8.000 1.550

Automatiseringskosten 43.070 47.800 59.984

Telefoonkosten 1.913 2.500 776

Kantoorbenodigdheden 16.693 9.000 14.481

Kantinekosten 5.341 4.000 4.781

Bankrente en -kosten 9.856 0 3.374

Bestuur 2.235 4.450 174

Contributies 16.143 13.000 15.458

Overige 1.895 3.250 634

119.057 105.000 116.815
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

De uitgaven  educatie bestaan uit:

Personeel 35 695.306 710.000 656.275

Vermakelijkheidsretributie 36 144.182 155.000 119.000

Onderhoud/huisvesting 37 231.077 136.850 151.171

Afschrijvingen 38 46.822 84.500 62.765

Goodwill 65.000 65.000 65.000

Inkopen voor de verkopen souvenirs en horeca 24 495.407 540.000 457.181

Overige inkoopkosten 25.000

Inkoopkosten rondvaartboot 65.000

Overige kosten 40 14.584 26.000 19.820

1.692.378 1.807.350 1.531.212

35.    Personeel.

Salaris medewerkers 609.126 659.000 576.299

Ontvangen ziekengeldvergoedingen -25.689 0 -25.378

Ontvangen bijdragen in loonkosten 0 0 -25.000

Ingeleend personeel 0 0 0

Vrijwilligers 84.542 47.500 100.165

Werkkleding 2.157 0 3.906

Overige personeelskosten 25.170 3.500 26.283

Personeelskosten t.b.v. toeristische ontwikkeling 695.306 710.000 656.275

In 2016 waren op full-time basis 16 medewerkers werkzaam t.b.v. de educatie (2015: 13).

36.    Vermakelijkheidsretributie

Dit betreft de vermakelijkheidsretributie die door de 

Gemeente Molenwaard wordt geheven.

37.    Onderhoud/huisvesting

Niet subsidiabel onderhoud educatiemolens en 19 erven 49.423 10.000 12.814

Onderhoud panden/opstallen 70.016 20.000 36.128

Onderhoud materieel 33.927 11.000 17.964

Elektriciteit, gas en water 19.507 31.400 26.474

Belastingen 7.478 7.500 4.855

Verzekeringen 50.726 56.950 52.936

231.077 136.850 151.171
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

38.    Afschrijvingen

Inventaris 15.208 0 7.953

Website 634 0 7.549

Kassasysteem 6.858 0 13.188

Verbouwing Wisboom 7.704 0 18.157

Steigers 2.186 0 2.186

Parkeren 4.370 0 4.370

Rondvaartboot 7.859 0 7.859

Vervoermiddelen 2.003 0 1.503

46.822 84.500 62.765

39.    Goodwill

De post goodwill betreft de jaarlijkse betaling inzake de overname van exploitatie 

van De Molenhoek.

40.    Overige kosten

Telefoon 2.948 5.000 4.854

Reservering film 5.000 5.000 5.000

Schoonmaak 2.139 0 8.410

Overige 4.497 16.000 1.556

14.584 26.000 19.820

De uitgaven  onderhoud bestaan uit:

Personeel 41 155.462 113.000 118.329

Onderhoud 42 299.592 259.000 218.257

Reservering groot onderhoud 43 200.000 150.000 150.000

Overige kosten 44 10.265 19.600 18.795

665.319     541.600     505.381     

41.              Personeel

Salaris medewerkers 150.320 110.000 111.666

Onkosten- en reiskostenvergoedingen 2.206 1.500 2.084

Ziekteverzuimverzekering 2.178 0 4.048

Overige personeelskosten 758 1.500 531

155.462 113.000 118.329

In 2016 waren op full-time basis 2 medewerkers werkzaam t.b.v. het onderhoud van de molens (2015: 2).
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

42.    Onderhoud.

Buiten de kosten van eigen personeel zijn de volgende kosten gemaakt:

Niet subsidiabel onderhoud molenwoningen en erven 61.549 50.000 33.821

Subsidiabel onderhoud 19 molens 197.786 180.000 147.962

Onderhoud panden en opstallen 2.205 9.000 1.372

Onderhoud infrastructuur , percelen, groen 37.414 18.000 33.389

Onderhoud materieel 638 2.000 1.713

299.592 259.000 218.257

43.    Overige

Belastingen 400 1.800 327

Verzekeringen 0 2.300 0

Telefoon 1.298 2.000 97

Draai- en maalpremies 8.567 5.000 18.371

Technische commissie 0 6.000 0

Overige 0 2.500 0

10.265 19.600 18.795
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PROJECTEN 

50.    Afgeronde projecten

Het positieve saldo van de resultaten (inkomsten minus uitgaven) van de projecten 

welke in 2016 zijn afgerond kan als volgt worden gespecificeerd:

Uitgaven Ontvangsten Saldo

€ € €

Aanpassingen steigers in de lek 329.760 380.000 50.240

Vervangen brug museummolen en 

steigers lageboezem Nederwaard 190.435 109.000 -81.435

Af: reservering eigen bijdrage in 2015 30.000 30.000

Vakantiebeurs 26.193 31.422 5.229

Kloklhuis 8.224 10.589 2.365

Totaal 554.612 561.011 6.399

Voor het grote Klokhuis event in Rotterdam geldt hetzelfde als voor de vakantiebeurs. Een groot project waar wij 

verantwoordelijk voor waren en waar iets terugverdiend is wat ten goede komt aan de exploitatie van het jaar 2016

Het realiseren van een openbaar vervoersteiger in de Lek; deze steiger is de  aanlegplaats  voor de Waterbus en het 

Driehoeksveer. Een belangrijk project voor de bereikbaarheid van Kinderdijk. Ook een project met een bijzondere uitkomst. 

Door een slimme oplossing te bedenken kon flink in de kosten worden gesneden en konden wij een vergoeding ontvangen 

voor het afstaan van onze walstroom faciliteit.  Het wegvallen van de inkomsten van walstroom waren reeds verwerkt in 

onze exploitatie.  De gerealiseerde steiger is niet geactiveerd; de onderhoudskosten zijn wel opgenomen in onze 

onderhoudsbegroting

Aanpassingen steigers in de lek

In de Nederwaard zijn steigers gerealiseerd bij de Museummolen Blokweer, bij Museummolen Nederwaard en bij ons 

toekomstig bezoekcentrum.  Ook is een geheel nieuwe brug vanaf de Middelkade naar de Museummolen Nederwaard 

gerealiseerd die nodig was in verband met ouderdom van de bestaande brug en de wens om een bredere toegang te 

realiseren. Het project is conform verwachtingen verlopen. Naast de reeds in 2015 geboekte eigen bijdrage vanuit de 

exploitatie van 2015 is de resterende eigen bijdrage ten laste van de exploitatie 2016 genomen en zijn  dus niet geactiveerd. 

Toekomstige onderhoudsuitgaven zullen worden opgenomen in de exploitatierekening.

Vervangen brug museummolen en steigers lageboezem Nederwaard

Voor dit project wat is uitgevoerd voor de gezamenlijke werelderfgoederen in Nederland was een bijdrage beschikbaar vanuit 

de RCE.  Het overschot is ontstaan door een grote inzet van onze vrijwilligers en komt ten goede aan de exploitatie van het 

jaar 2016

Vakantiebeurs

Kloklhuis
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51.    Uitgevoerde investeringsplannen

Uitgaven Ontvangsten Saldo

€ € €

Aanpassen molenerf Blokweer 7.778 0 -7.778

Nieuwe kleding voor vrijwilligers 22.000 0 -22.000

Diverse investeringen 5.867 0 -5.867

Totaal 35.645 0 -35.645

- 33 - 



 

- 34 - 

 

 

 

 

 

Aan: 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2  

2961 AT  KINDERDIJK 

 

 

Postbus 124 

2950 AC Alblasserdam 

Cortgene 81 

2951 EB Alblasserdam 

t. (078) 6990046 

f. (078) 6990254 

www.breemen.nl 

info@breemen.nl 

KvK 58070869 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 15 tot en met bladzijde 33 opgenomen jaarrekening 2016 van 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk te Kinderdijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming 

met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 

van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 

niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de 

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening. 

 

Alblasserdam, 10 mei 2017 

Van Breemen & Verschoor 

Accountants en Adviseurs 

 

 

 

w.g. W.J.C. Verschoor 

Accountant-Administratieconsulent 

 

 


