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Woord vooraf 

 
Met veel genoegen bieden wij u ons jaarverslag over het jaar 2017 aan.  

 
De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kan terugkijken op een jaar van stevige 

ontwikkeling en gezonde groei. Dit is mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van 

onze medewerkers en vrijwilligers. 

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

geleverde prestaties. 

 

Kinderdijk, 29 juni 2018 

 

Het bestuur, 

 

 

 

C. van der Vlist      
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Van het bestuur 

 

Ons doel 

 

- het in stand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk 

die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in 

de Monumentenwet 1988; 

 

- het behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- 

en natuurmonument; 

 

- het bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het 

Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de context van de huidige gebiedskenmerken, 

zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van het huidige unieke 

karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en 

natuurhistorische waarden); 

 

- het bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed en de (historische) 

functie van de molens en waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Onze missie 

 

Het beheren van, het ontwikkelen van en het informeren over het Werelderfgoed 

Kinderdijk-Elshout. 

 

 

Samenstelling 

 

Raad van toezicht 

De raad van toezicht van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (hierna te noemen: 

“de SWEK”) bestaat uit de volgende personen: 

 

W.W. de Jong (voorzitter) 

W.J. de Zeeuw 

W. van Leussen 

A.J. Borgdorff 

S.M. van Nieuwenhuijzen 

 

De raad van toezicht vergadert tenminste 1 x per kwartaal. In 2017 is vanuit de raad 

een auditcommissie ingesteld, bestaande uit W.J. de Zeeuw, W. van Leussen en C. van 

der Vlist (bestuur SWEK). De auditcommissie overlegt een aantal keren per jaar met de 

accountant en doet verslag aan de raad van toezicht. 

 

De raad van toezicht houdt toezicht op: 

- het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij de SWEK en de 

relatie met haar omgeving; 
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- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de SWEK, de strategie en de 

risico’s; 

- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

- de financiële verslaglegging; 

- de naleving van wet- en regelgeving en de governance-structuur.  

Daarnaast staat de raad van toezicht het bestuur met raad en daad terzijde en dient 

het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De leden van de raad van toezicht 

richten zich naar het belang van de SWEK. De SWEK faciliteert de raad van toezicht 

door middel van het bieden van vergaderruimte en secretariële ondersteuning. De 

leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de SWEK bestaat uit C. van der Vlist. 

 

Directie 

De directie van de SWEK bestaat uit de volgende personen: 

 

C. van der Vlist, algemeen directeur 

J.J. Mellegers, commercieel directeur 
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Wat is gebeurd in 2017? 

 

Het jaar kenmerkt zich door een gezonde ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de 

educatie als voor de organisatie. Over dit laatste leest u meer in het Sociaal Verslag. 

Onze organisatie functioneert dankzij de vele vrijwilligers, die zich zeer betrokken voelen 

bij Kinderdijk. Vanuit de vrijwilligersraad is een verslag toegevoegd aan dit jaarverslag. 

 

In dit jaar heeft een aantal belangrijke zaken gespeeld. In de eerste plaats natuurlijk 

het formele besluit van onze raad van toezicht om toestemming te geven om de 

investeringen in de ontwikkeling van de entreezone te gaan uitvoeren. Ook is door de 

raad van toezicht voor de komende jaren gekozen voor een nieuw 

accountantskantoor, te weten Baker Tilly Berk. Na veertien jaar gebruik te hebben 

gemaakt van de diensten van Van Breemen en Verschoor, was er de behoefte om als 

sterk groeiende organisatie over te stappen naar een ander kantoor. Dit heeft tot 

gevolg dat wij om te voldoen aan de huidige eisen van verslaglegging een aantal 

grondslagen hebben aangepast. Hiermee is de basis gelegd om de komende jaren te 

bouwen aan een sterkere interne beheersing en een meer inzichtelijke 

vermogenspositie. 

Met name omtrent de vermogenspositie is gekozen om een aantal 

bestemmingsreserves te vormen.  De vrij besteedbare reserve; de Algemene Reserve 

wordt geacht een omvang te hebben van ongeveer 10% van de jaarlasten van de 

SWEK. 

 

Organisatie 

Belangrijk voor de realisatie van onze plannen was de goedkeuring van het nieuwe 

bestemmingsplan voor Kinderdijk in juli 2017 in de raad van Molenwaard. In relatie 

hiermee is ook een overeenkomst opgesteld tussen bewoners, gemeente, Waterschap 

Rivierenland en de SWEK, waarin afspraken zijn gemaakt over zaken zoals privacy en 

toekomstige ontwikkelingen. Tegen de gemeente is door de Belangenvereniging 

Leefbaarheid Kinderdijk een procedure gevoerd over de aan ons verleende 

bouwvergunning voor de educatieschuur.  De uitspraak van de rechter stelde de 

gemeente in het gelijk en gaf aan dat de gevolgde procedures zorgvuldig waren 

verlopen.  

 

Het is goed om te zien dat de omgeving steeds meer de kansen benut die het hebben 

van een Werelderfgoed in de omgeving biedt. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

-  de twee gemeenten, Molenwaard en Alblasserdam, die samen met de provincie en 

waterschap een gebiedsperspectief opstellen; 

-  de recreatieve en toeristische ondernemers uit de regio, die wij uitnodigen voor 

overleg over samenwerking, waarbij wij veel enthousiasme ontmoeten;  

-  de verkoop van het Mercon Kloos terrein, waar de komende jaren ontwikkelingen 

gaan plaatsvinden waarbij wij door de gemeente Alblasserdam nauw zullen worden 

betrokken.   
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De plannen van het Waterschap met het JU Smit gemaal en met de waterhuishouding 

zijn nog onduidelijk. Deze zullen nog de nodige studies vergen. De uitkomsten kunnen 

een effect hebben, niet alleen op ons toeristisch product, maar ook de Outstanding 

Universal Values van ons Werelderfgoed.  

 

De twee gemeenten hebben het afgelopen jaar ingestemd met de overeenkomst 

over het regionale fonds. Dit fonds ondersteunt initiatieven ter versterking van de 

toeristische structuur van de regio.  

 

Educatie 

Op het gebied van educatie hebben het afgelopen jaar vele ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Belangrijkste trend is en blijft de groei van het belang van internet. We 

zien een sterke toename van het gebruik van onze website en daarmee de verkoop 

van toegangskaarten. Ook is afgelopen jaar hard gewerkt aan het realiseren van de 

Customer Journey App, die in 2018 gereed zal zijn. Wie via de website of aan de kassa 

een toegangskaartje koopt, krijgt via deze app toegang tot veel informatie over het 

gebied en een audiotour. De herinrichting van het Wisboomgemaal heeft 

plaatsgevonden en de toevoegingen in dit gebouw worden goed gebruikt. Tot slot is in 

december gestart met de ombouw van de Jantina als 3e rondvaartboot. 

 

Onderhoud. 

Het afgelopen jaar zijn door de afdeling Beheer & Onderhoud veel 

onderhoudsplannen en projecten uitgevoerd. Bijzonder was in ieder geval het 

uitvoeren van veel groot onderhoud aan de museummolen Nederwaard tijdens de 

zomer. Door van dit onderhoud een bezienswaardig product te maken, waren de 

bezoekers tevreden. Een mooi voorbeeld van hoe de afdelingen marketing/ 

communicatie/onderhoud goed samenwerkten met oog voor veiligheid en elkaars 

belangen. 

Subsidieprojecten 

 

1. Glasvezel 

In 2016 is door de provincie Zuid-Holland subsidie verleend voor de aanleg van een 

glasvezelnetwerk in het molengebied. Dit netwerk maakt het mogelijk om het gebied 

te voorzien van Wifi waar de bezoekers gebruik van kunnen maken. Ook wordt het 

mogelijk gebruik te maken van moderne technieken voor informatievoorziening aan de 

bezoekers (Customer Journey app) en beveiliging van bezoekpunten en gebouwen). 

In 2017 is door het waterschap vergunning verleend voor het tracé van de kabels en 

zijn de leidingen gelegd.  

 

2. Verbouwing historisch schip 

In oktober is een aanvang gemaakt met de verbouwing van het historisch schip 

“Jantina” tot rondvaartboot. Een groot deel van deze verbouwing wordt uitgevoerd 

door de vrijwillige schippers van de SWEK, die daarvoor ook een certificaat hebben 

gehaald om op de scheepswerf te mogen werken aan het schip. 
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3. Historische schuur. 

De oudste schuur van het molengebied bij molen 3 van de Nederwaard is 

gerestaureerd. In de schuur zijn o.a. oude onderdelen van houten molenroeden 

verwerkt. 

 

Subsidiabel onderhoud molens 

 

Regeling groot onderhoud 

In 2017 zijn twee projecten groot onderhoud aan de molens uitgevoerd. Bij 

Museummolen Nederwaard is een nieuwe roe gestoken en is de kap voorzien van 

nieuw riet en bij de zesde molen van de Nederwaard is de lange spruit vervangen en 

drie (van de acht) velden voorzien van nieuw riet. 

 

Planmatig onderhoud 

Ook in 2017 is een drietal molens geschilderd: de tweede van de Nederwaard en de 

vijfde en zesde van de Overwaard. De lange spruit van de vierde molen van de 

Overwaard is vernieuwd. 

 

Overig onderhoud molens en erven 

Op het erf van Museummolen Blokweer is weer een aantal voorzieningen gemaakt 

voor de bezoekers. Ten behoeve van de lichtweek in september zijn drie nieuwe 

verlichtingsets aangeschaft, waarmee een proef is gedaan bij Museummolen 

Nederwaard, de vijfde molen van de Nederwaard en Museummolen Blokweer.  

 

Overige gebouwen 

De kantoren Overwaard 2 en Waardhuis, het dijkmagazijn en het Wisboomgemaal zijn 

voorzien van alarminstallaties. 

De voormalige traforuimte van het Wisboomgemaal is geschikt gemaakt voor 

souvenirshop. 

 

Infra/steigers/boten 

Geen bijzonderheden 
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Begroting 2018 
 

INKOMSTEN      UITGAVEN                                                 

  

Organisatie      Organisatie 

Inkomsten entreegelden  815.000           Personeel            624.560 

Inkomsten steigers   130.000          Onderhoud/Huisvesting                 15.700        

Inkomsten rondvaartboot  365.000           Marketing en Communicatie    77.500  

        Algemene kosten            180.950  

 

Subtotaal            1.310.000         Subtotaal             898.710

      

 

 

    

Educatie      Educatie   

Inkomsten entreegelden  815.000 Personeel                        797.800 

Inkomsten gidsen   140.000          Vrijwilligers               90.000 

Omzet winkelverkopen          1.100.000         Vermakelijkheidsretributie           205.000 

Inkomsten parkeren   166.000          Onderhoud/Huisvesting               191.500     

Overige inkomsten     20.200          Afschrijvingen                                  84.500 

       Overige kosten              26.000 

       Inkopen voor de winkel           560.000 

       Inkoopkosten              20.000 

       Goodwill               65.000 

 

Subtotaal            2.241.200                Subtotaal         2.039.800         

    

 

    

Onderhoud       Onderhoud 

Onderhoudsbijdragen  155.200          Personeel             227.800 

Huurinkomsten molens       42.000          Onderhoud                        370.200

       Overige kosten                                17.400 

                                        

Subtotaal    197.200          Subtotaal                           615.400 

 

 

Totaal Inkomsten           3.748.400          Totaal uitgaven         3.553.910 

                                      

     

Exploitatieresultaat        Plus        194.490 

   
Toelichting. 

Het jaar 2018 kent veel onzekerheden afhankelijk van het verloop van de 

bouwwerkzaamheden. De begroting is conservatief opgesteld om overlast tijdens de 

bouw op te kunnen vangen met maatregelen en eventueel gemis aan inkomsten. 
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Sociaal jaarverslag 

Ontwikkeling personeelsbeleid/doelen 

Door de gestage groei van de SWEK bleek de beschikbare capaciteit op HR-gebied 

niet langer voldoende. Daarom is per 1/4/2017 voor 16 uur per week een HR-adviseur 

aangesteld. Na een inwerkperiode zijn in 2017 door de adviseur naast de dagelijkse 

werkzaamheden de volgende projecten in gang gezet en inmiddels grotendeels 

afgerond: 

 

- aanschaf en implementatie van een personeelsinformatiesysteem 

- harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden 

- ontwikkelen van een personeelshandboek 

 

Het personeelsinformatiesysteem is aan het eind van 2017 ingericht en klaargemaakt 

voor gebruik in 2018. De leidinggevenden en medewerkers zijn geïnstrueerd voor het 

gebruik. Een medewerker kan in dit systeem de eigen gegevens inzien en aanpassen, 

een verlofaanvraag indienen, het maken van meeruren aanvragen en een ziek- of 

herstelmelding doorgeven. Voor deze dienst is ook een app op de mobiele telefoon 

beschikbaar.   

 

De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden was nodig omdat er bij de SWEK in het 

verleden veel verschillende afspraken met medewerkers zijn gemaakt. Bij een aantal 

medewerkers stammen deze afspraken nog uit hun arbeidsrelatie met de voorloper 

van de SWEK. Hierdoor waren onwenselijke en soms oneerlijke verschillen ontstaan. 

Getracht is deze verschillen zoveel mogelijk te elimineren en de arbeidsvoorwaarden 

voor alle medewerkers te harmoniseren. Waar dit niet mogelijk bleek, is maatwerk 

toegepast.    

 

Gedurende het jaar is door de HR-adviseur gewerkt aan de ontwikkeling van een 

personeelshandboek. Bij de SWEK bestonden veel regelingen, maar de samenhang 

ontbrak. Alle bestaande regelingen zijn nu geactualiseerd en ondergebracht in een 

overzichtelijk handboek, samen met de hoofdlijnen uit de cao en een aantal nieuwe 

richtlijnen vanuit de SWEK. Hiermee is duidelijkheid gecreëerd voor medewerkers en 

leidinggevenden. Het handboek is digitaal verspreid onder alle medewerkers en zal 

voortaan aan iedere nieuwe medewerker digitaal worden toegestuurd. Het 

personeelshandboek zal regelmatig geactualiseerd worden.  

   

Daarnaast is door de HR-adviseur gedurende het jaar veel aandacht besteed aan de 

organisatie, door middel van uitgebreide gesprekken met leidinggevenden en bestuur, 

overleg over en aanpassen van nieuwe en bestaande regelingen en het stroomlijnen 

van de contacten met de afdeling administratie en de accountant. 

 

De voormalig medewerker HR blijft vanuit haar functie als directiesecretaresse 

ondersteunende taken uitvoeren voor de HR-adviseur.   

 

Personeelsmutaties 

In 2017 zijn 11 medewerkers in dienst gekomen. 7 medewerkers zijn uit dienst gegaan, 

waarvan 1 op eigen verzoek en 6 vanwege beëindiging van het tijdelijk dienstverband. 

Van deze 7 medewerkers hadden er 5 een kortdurend seizoencontract. Een aantal 

nieuwe medewerkers was al werkzaam als vrijwilliger of stagiair. Vacatures die daarvoor 

in aanmerking kwamen, zijn eerst intern onder de vrijwilligers en medewerkers uitgezet.  
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Per 31/12/2017 waren 42 medewerkers in dienst, waarvan 16 mannen en 26 vrouwen. 

De formatie per 31/12/2017 was 23 Fte. Van alle medewerkers werkten er 31 in deeltijd, 

waarvan 26 vrouwen en 5 mannen.  

Het aantal medewerkers in fulltime functie bedroeg 11, allen mannen. Via het Werk- en 

Leerbedrijf Avres zijn in 2017 vanuit de Participatiewet 3 personen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt tijdelijk in dienst geweest.  

 

Stages  

In 2017 hebben bij de SWEK twee stagiaires de stageperiode doorgebracht. De ene 

stage was vanuit de opleiding HRM aan de Hogeschool Rotterdam. Het doel van de 

stage was het ontwikkelen van een professionele beroepshouding van de student en 

duurde acht weken. De andere vanuit de opleiding Management Toerisme aan de 

NHTV te Breda. Het doel van deze stage was het ontwikkelen van een concept- en 

productontwikkeling en duurde vijf maanden.  

 

Ziekteverzuim 

Er zijn in 2017 2 gevallen van langdurig ziekteverzuim geweest, waarvan 1 inmiddels 

weer volledig hersteld.  

 

Opleidingen 

In 2017 hebben 5 medewerkers een basiscursus Bedrijfshulpverlening gevolgd en 16 

medewerkers de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. 1 medewerker heeft de cursus 

“assertiviteit in één dag” gevolgd.  

 

Verder is door een aantal medewerkers deelgenomen aan diverse trainingen voor 

onze vrijwilligers, zoals verkoop- en kassatraining, gidsencursus en Reanimatie en AED.   

 

Vertrouwenspersoon 

In 2017 waren voor de SWEK dezelfde twee vertrouwenspersonen actief, een externe 

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

in. Zij werken volgens een protocol Taken en Verantwoordelijkheden 

Vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de beide vertrouwenspersonen zijn 

bekend bij de medewerkers en vrijwilligers van de SWEK. In het jaar 2017 heeft de SWEK 

geen meldingen van de vertrouwenspersonen ontvangen. 

 

Doelen in 2018 

De ingebruikname per 1/1/18 van het personeelsinformatiesysteem brengt een grote 

verbetering voor de SWEK, de leidinggevenden en de medewerkers. Onder andere de 

verlofadministratie kan hierdoor helder en transparant worden gevoerd. Door dit 

systeem kan de afdeling HR verder professionaliseren. Er kan vanuit dit systeem betere 

managementinformatie worden verkregen, waardoor eventuele problemen inzichtelijk 

kunnen worden gemaakt en er direct gestuurd kan worden op bepaalde 

ontwikkelingen.   

 

Geplande projecten in 2018 zijn: 

- het verbeteren van de managementinformatie 

- het opzetten van een functiewaarderingsysteem met loongebouw  

- het actualiseren van alle functiebeschrijvingen 

- het opstellen van een richtlijn voor SWEK-kleding voor medewerkers 
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Tot slot  

Een mooi jaar 2017. Een jaar waarin gebouwd is aan de toekomst. Een jaar waarin 

kleine en grote stappen zijn gezet om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. 

Het bestuur van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 

 

 

Cees van der Vlist 
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Van de Raad van Toezicht 
 

Kinderdijk als Icoon van Nederland 

In de afgelopen vijf jaar is de maatschappelijke betekenis van de molens van Kinderdijk 

langzaam maar zeker veranderd, en daarmee ook de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de SWEK. Als we die verandering onder woorden brengen, 

snapt iedereen wat we hiermee bedoelen en zullen velen onder ons tot de conclusie 

komen dat ze het zelf ook al gezien hadden, maar desondanks hebben we die 

verandering nog niet eerder zo expliciet benoemd. 

 

Tien jaar geleden was de SWEK de Stichting die twee taken had: zorgen voor goed 

onderhoud aan het cultureel erfgoed (19 molens en een gemaal), wat mede mogelijk 

gemaakt moet worden vanuit toeristische activiteiten, en het geven van educatie: 

laten zien hoe Nederland in het verleden (en heden!) de strijd tegen het water voert. 

Maar inmiddels is daar een derde taak bijgekomen. Kinderdijk is in de laatste jaren een 

icoon van Nederland geworden; de molens van Kinderdijk horen inmiddels in de 

categorie thuis, waarin ook de Nachtwacht en het dagboek van Anne Frank 

opgenomen zijn. De categorie met de iconen die Nederland gebruikt om de wereld te 

laten zien dat ze toch een bijzonder volkje vormen, met een eigen en unieke historie.  

 

Een groot aantal van onze stakeholders heeft deze nieuwe taak scherp in het vizier en 

verleent aan de SWEK een indrukwekkende bijdrage om aan die taak meer handen en 

voeten te geven. Zonder andere stakeholders te kort te willen doen, willen we de 

Provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het bedrijfsleven 

hartelijk danken voor de royale bijdrage die ze leveren om dit mogelijk te maken. Als je 

een icoon hebt moet je het kunnen laten zien, en als je dat wilt laten zien moet je 

daarvoor een goede plek hebben om je gasten wereldwijd te ontvangen. Zonder die 

royale bijdrages geen bezoekerscentrum. Nogmaals dank! 

 

Maar er zijn meer stakeholders: we hebben de omgeving, de bewoners van Kinderdijk 

en van de molens; de lokale overheden die een goed leefklimaat voor de omgeving 

moeten waarborgen, en het Waterschap Rivierenland, dat dwars door dat icoon heen 

ervoor moet blijven zorgen dat de Alblasserwaard droog blijft. Ook deze stakeholders 

worden geconfronteerd met die derde taak en aan hen wordt in mindere mate een 

financiële bijdrage gevraagd, maar in plaats daarvan wordt aan hen vooral een 

morele en immateriële bijdrage gevraagd. In het afgelopen jaar hebben we 

geconstateerd dat dit geen gemakkelijke opgave is.  

 

In dit decennium gaat er rondom de molens van Kinderdijk heel veel veranderen, 

omdat de maatschappelijke betekenis van de molens veranderd is. Voor die 

verandering is veel geld nodig, maar het vinden daarvan is op dit moment niet ons 

grootste probleem, ondanks het feit dat we ons wel realiseren dat in de toekomst nog 

veel extra geld nodig is.  
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Waar we nu vooral de focus op moeten leggen is dat alle stakeholders zich moeten 

kunnen voegen naar die nieuwe taak, zonder daarbij het eigen belang uit het oog te 

verliezen. Om die draai toch te kunnen maken zijn er twee dingen nodig: een collectief 

besef dat Kinderdijk één van de belangrijkste iconen van Nederland geworden is, en 

geduld jegens elkaar om elkaar de ruimte te geven om hierin de draai te maken.   

 

Laten we niet vergeten te vermelden dat 2017 weer een mooi jaar was, waarin weer 

heel veel wereldburgers genoten hebben van hun bezoek aan Kinderdijk. Dank aan 

alle medewerkers en vrijwilligers die dat mogelijk gemaakt hebben! 

 

Namens de raad van toezicht, 

 

Wout de Jong 

Voorzitter 
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Van de vrijwilligersraad 
 

Bestand vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers is in 2017 gegroeid van 192 naar 222. De uitbreiding was nodig 

door de toename van het aantal werkplekken (11). Verdeeld over de functies betekent 

dit:  

• 117 hosten, kassamedewerkers en shopmedewerkers 

• 32 schippers 

• 57 gidsen 

• 16 voor diverse functies zoals klussers, groenvoorziening, ICT en administratie 

 

In 2017 zijn er 57 nieuwe vrijwilligers bijgekomen, zijn er 26 gestopt en is 1 vrijwilliger 

overleden. Dit is een verloop van ca 13%. 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 

40.000 uur. Deze inzet van 40.000 uur vertegenwoordigt een waarde van 800.000 euro 

indien deze werkzaamheden door medewerkers in loondienst zouden zijn uitgevoerd. 

In 2017 is er door de bezoekers € 36.000,-- aan fooien gegeven. Er is besloten om aan 

elke vrijwilliger die meer dan 10 dagdelen heeft gewerkt een bedrag uit te keren, 

gerelateerd aan het aantal gewerkte dagdelen. Dit heeft geleid tot een uitkering van € 

100,--, €200,-- of € 300,-- voor elke vrijwilliger. Dit is door iedereen als heel leuk ervaren. 

In 2017 is gebleken dat met de manier waarop er gedeclareerd wordt, niet in alle 

opzichten wordt voldaan aan de belastingregels voor vrijwilligerswerk. Dit betrof vooral 

het maximaal per maand te declareren bedrag van €150,-- tegenover het per 

kwartaal declareren. Dit wordt in 2018 met de belastingdienst opgenomen. 

Vrijwilligersraad 

De vrijwilligersraad behartigt de belangen van de vrijwilligers bij de SWEK en 

ondersteunt het management van de SWEK. De raad heeft 6 leden. De raad is januari 

2017 voor drie jaar gekozen.  Sinds maart 2017 bestaat de vrijwilligersraad uit Hans 

Moerman (voorzitter), Cees Westerlaken (VW-coördinator), Aad Voorberg (opleiding 

schippers en onderhoud schepen), Gery Slikboer (secretaris en redactie nieuwsbrief), 

Aly v/d 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 geweest zijn: 

• Opleiding vrijwilligers (gids, kassamedewerker, Aed, opleiden schippers, Viking) 

• Bouwplannen nieuwe bezoekerscentrum en entreegebied 

• Voorbereiding en organisatie 2018 

• Evaluatiegesprekken 

• Toekomstige organisatie 

• Werven nieuwe vrijwilligers 
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• Collegiale uitwisseling 

• Inrichting Werelderfgoed 

• Planning 

 

Overlegstructuur 

In 2017 was er het volgende periodieke overleg: 

• Besprekingen vrijwilligersraad met vrijwilligerscoördinator van de SWEK, Margriet 

Borsje (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) 

• 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. 

• Overleggen en instructies met de verschillende doelgroepen van de vrijwilligers, 

zoals gidsen, schippers, kassamedewerkers en dergelijke. 

 

Functies en werkzaamheden 

De functies waarbij de vrijwilligers ingezet zijn: 3 kassamedewerkers (Museummolen 

Nederwaard en Middelkade), 2 kassa shop (Wisboom, Museummolen Blokweer), 2 

hosten (Wisboom, Middelkade), 4 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, Op deze manier wordt zoveel als mogelijk en 

nuttig de beschikbare expertise van de vrijwilligers gebruikt. Dit draagt veel bij aan de 

tevredenheid van de vrijwilligers (en de organisatie van SWEK).  

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

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

aanmeldingen. 

Uit evaluatiegesprekken, die in 2016 en 2017 met vrijwel iedere vrijwilliger zijn gehouden 

(ca 190 stuks), is gebleken dat iedereen het enorm naar zijn zin heeft. 

Gidsen- en schippersbestand 

Belangrijk voor het financiële resultaat van de SWEK en het aantal betalende 

bezoekers, is het bestand aan vrijwillige gidsen en vrijwillige schippers. Ten eerste omdat 

we 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 2017 iets teruggelopen van 60 naar 57 gidsen.  
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Gedurende heel 2017 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 is in het seizoen 2017 een 

begin mee gemaakt. 

Doordat in 2017 met 2 schepen (Cruiser, Friso) van de SWEK gevaren is werd het 

bestand van schippers uitgebreid naar 32 stuks. De nieuwe schippers en de schippers 

die op de cruiser wilden varen werden door 2 vrijwilligers opgeleid. 

Knelpunten 

Kijkend naar onze toekomst zijn 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 consequent invullen van beschikbaarheid in het rooster door de vrijwilligers.   

• Het bestaande communicatiesysteem om vrijwilligers te informeren op hun 

werkplekken over de laatste aanpassingen. 

• Het ontbreken van onderscheid tussen bedrijfskleding van vrijwilligers en die van 

medewerkers. 

• Het uitbreiden van het bestand aan vrijwilligers gaat steeds moeizamer. Is een 

grote gewenste uitbreiding voor de situatie na opleveren entreegebied nog wel 

mogelijk? 

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 de SWEK 

en de vrijwilligers periodiek geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de 

bedrijfsvoering.  

 

Namens de Vrijwilligersraad, 

 

Hans Moerman 

Voorzitter 
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Financieel jaarverslag 

 

A – BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

(na voorstel resultaatbestemming) 

 

    31-12-2017    31-12-2016 

    €    € 

ACTIVA re

f 

       

         

VASTE ACTIVA         

         

Immateriële vaste activa    135.131      0  

         

Materiële vaste activa 1   1.990.678     910.918  

         

VLOTTENDE ACTIVA         

         

Voorraden  115.566     113.330    

Debiteuren  60.203     50.852    

Overige vorderingen en 

overlopende activa 

  

282.331  

     

230.668  

  

Liquide middelen  4.959.657     4.434.694    

    5.417.757     4.829.544  

         

         

    7.543.566     5.740.462  

         

PASSIVA         

         

EIGEN VERMOGEN         

         

Algemene reserve 2 464.865     358.655    

Bestemmingsreserves 3 3.376.712     2.534.931    

Bestemmingsfondsen 4 6.330     6.330    

    3.847.907     2.899.916  

         

KORTLOPENDE SCHULDEN         

         

Crediteuren  212.018     275.768    

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

   

  

 

55.937  

    

39.626  

  

Overige schulden en overlopende 

passiva 

 

 

 

3.427.704  

    

2.525.152  

  

    3.695.659     2.840.546  

         

    7.543.566     5.740.462  
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B – STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

  2017   2016 

  €   € 

Baten      

Inkomsten uit entreegelden  1.771.230    1.518.068  

Inkomsten steigers  136.100    135.869  

Inkomsten rondvaartboot  272.649    202.098  

Inkomsten gidsen  142.126    143.461  

Inkomsten verkopen  1.127.814    1.035.170  

Inkomsten parkeren  208.849    196.393  

Onderhoudsbijdragen  231.417    179.478  

Huurinkomsten molens  43.470    41.341  

Overige inkomsten  319.973    858.023  

      

  4.253.628    4.309.901  

      

Lasten     

Inkoopwaarde verkopen  535.316   588.634  

Personeelskosten  1.446.757   1.199.886  

Afschrijvingen   82.796   71.485  

Overige personeelskosten  205.989   89.675  

Huisvestigingskosten  764.937   641.582  

Verkoopkosten  72.956   104.597  

Kantoorkosten  141.241   86.076  

Algemene kosten  46.359   (64.765) 

     

  3.296.351   2.717.170  

    

 

1.592.731  Resultaat operationele bedrijfsvoering  

  

957.277   

    

(9.856) 

  

Financiële baten en lasten  (9.209)  

Buitengewone baten    

     

Resultaat  948.068   1.582.875  

  

 

  

Resultaatbestemming 
  

 

Toevoeging / onttrekking aan 

bestemmingsreserves 
 

841.781  

 

1.473.076  

Toevoeging aan de algemene reserve  106.287   109.799  

     

Resultaat  948.068   1.582.875  
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C – TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De cijfers zijn opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C.1 “Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven”, die zijn uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. In dit document is een samenvatting van de jaarrekening 

opgenomen. 

 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

 

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties 

die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar 

die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, 

omvang of het incidentele karakter van de post. 

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening houdend met bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of 

voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 

verwezen naar de desbetreffende paragraaf.  

 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Tot het 

moment van ingebruikname worden deze subsidies als afzonderlijke verplichting in de 

balans opgenomen. 

 

Materiële vaste activa in ontwikkeling / in aanbouw worden eveneens opgenomen 

onder de materiële vaste activa. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van 

ingebruikname. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt 

rekening houdend met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 

verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.  

 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Tot het 

moment van ingebruikname worden deze subsidies als afzonderlijke verplichting in de 

balans opgenomen. 
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Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Materiële vaste activa in ontwikkeling / in aanbouw worden eveneens opgenomen 

onder de materiële vaste activa. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van 

ingebruikname. 

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De SWEK beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het 

actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de 

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-

waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-

verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende 

actief. 

 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 

boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord. 

 

Voorraden  

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 

toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. 

 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct 

toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening 

gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

 

Onderhanden projecten 

Onderhanden opdrachten in opdracht van derden worden gewaardeerd op basis 

van toerekenbare directe kosten, indien van toepassing onder aftrek van een 

voorziening voor verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Onderhanden 

projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. 

Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden.  De winst wordt verantwoord bij afronding van het project omdat de 

voortgang tussentijds niet betrouwbaar kan worden bepaald. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.  
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Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 

dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Een deel van het vermogen heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

  

Bestemmingsreserves zijn het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd 

omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 

doelstelling van de SWEK zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is 

aangebracht. 

 

Bestemmingsfondsen zijn het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd 

omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 

doelstelling van de SWEK zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is 

aangebracht.  

 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Onder de 

kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd korter 

dan één jaar.  

 

Vooruit ontvangen subsidies waarvoor nog een prestatie moet worden verricht zijn 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

Netto-omzet 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder 

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, 

waaronder retributieheffing en bijdragen die worden geïnd bij kaartverkoop met als 

doel het afdragen aan het Regionaal fonds ter stimulering van Recreatie, Toerisme en 

Cultureel Erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk  

 

Baten – verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra deze zijn 

gerealiseerd en er geen sprake meer is van eigendom van de goederen. 

 

Baten – verlenen van diensten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van 

de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten in verhouding tot de in 

totaal te verrichten diensten, onder aftrek van kortingen. 

 

 

 

 



 
 

Jaarverslag 2017, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk  24 

 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het 

jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of 

wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

 

Baten uit giften van derden 

Baten uit giften en andere toezeggingen van derden (anders dan overheidssubsidies) 

worden in het resultaat verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. Indien baten 

waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar waarin ze zijn 

ontvangen niet volledig zijn besteed, voegt de SWEK de nog niet bestede bedragen 

via de resultaatbestemming toe aan de bestemmingsreserves respectievelijk 

bestemmingsfondsen.  

Indien de SWEK in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk 

bestemmingsfondsen put, verantwoordt zij deze besteding in de staat van baten en 

lasten als last. De SWEK verwerkt deze besteding via de resultaatbestemming als een 

onttrekking aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.  

 

Baten in natura 

In het verslagjaar ontvangen baten in natura worden niet opgenomen in de staat van 

baten en lasten. In overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

wordt vrijwilligerswerk niet financieel verantwoord.  

 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

Personeelskosten 

Periodiek betaalbare beloningen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

 

Pensioenen 

De SWEK heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de benadering van verplichtingen 

voor de werkgever. De SWEK heeft een toegezegde bijdrage regeling. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt 

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden 

als verplichting op de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen vaste activa 

Vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde 

gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde (te betalen) en van 

derden ontvangen (te ontvangen) interest. 
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Vennootschapsbelasting 

De cijfers zijn opgesteld onder de veronderstelling dat er geen belastingplicht is in het 

kader van de vennootschapsbelasting.  

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

1. Materiële vaste activa 

 

De SWEK hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste 

activa: 

• Inventarissen:     20-30% 

• Verbouwingen en steigers:   10-20% 

• Vervoermiddelen:    10-20% 

 31-12-2017   31-12-2016 

 €   € 

Materiële vaste activa 382.294    276.338  

Activa in ontwikkeling 1.608.384    634.580  

 1.990.678    910.918  

 

De SWEK heeft een aantal gebouwen en terreinen om niet in pacht verkregen, en 

heeft de plicht deze te onderhouden. Deze activa zijn niet in de balans opgenomen. 
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Materiële vaste activa 

 

Inventarissen 

 Verbouwingen 

en steigers  

Vervoer-

middelen    Totaal 

 €  €  €  € 

Stand per 1 januari 2017        

Aanschaffingswaarde 224.260   247.389   65.342   536.991  

Cumulatieve afschrijvingen (133.582)  (101.953)  (25.118)  (260.653) 

Boekwaarde 90.678   145.436   40.224   276.338  

        

Mutaties        

Afschrijvingen (43.357)  (17.077)  (22.362)  (82.796) 

Investeringen 91.530   0   150.000   241.530  

In gebruik genomen activa in 

ontwikkeling 

 

73.692  

 

0    0   73.692  

Investeringssubsidies (126.470)  0   0   (126.470) 

 (4.605)  (17.077)  127.638   105.956  

        

Stand per 31 december 2017        

Aanschaffingswaarde 263.012   247.389   215.342   725.743  

Cumulatieve afschrijvingen (176.939)  (119.030)  (47.480)  (343.449) 

Boekwaarde 86.073   128.359   167.862   382.294  

        

 

Activa in ontwikkeling 

 

 

 

Entreezone  Overige    Totaal 

   €  €  € 

Stand per 1 januari 2017        

Aanschaffingswaarde   540.985   93.595   634.580  

Boekwaarde   540.985   93.595   634.580  

        

Mutaties        

Investeringen   643.698   403.798   1.047.496  

In gebruik genomen   0   (73.692)  (73.692) 

   643.698   330.106   973.804  

        

Stand per 31 december 2017        

Aanschaffingswaarde   1.184.683   423.701   1.608.384  

Boekwaarde   1.184.683   423.701   1.608.384  
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EIGEN VERMOGEN 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de 

bestemmingsfondsen. De algemene reserve is bedoeld voor het kunnen opvangen van 

risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering.  

 

De bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen bevatten geoormerkt geld dat is 

verkregen dan wel bestemd voor specifieke doelen. Dit is (nog) niet gepresenteerd als 

een schuld, omdat er nog geen verdere specifieke invulling van de verplichting is en/ of 

nog geen levering aan de SWEK heeft plaatsgevonden. Deze middelen kunnen alleen 

aan de doeleinden worden besteed waarvoor ze zijn bestemd. 

 

     

2. Algemene reserve     

Het verloop van de algemene reserve is als volgt weer te geven:    

 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 358.578    248.856 

Resultaatbestemming 106.287    109.799  

Stand per 31 december 464.865    358.655  

 

3. Bestemmingsreserves     

Deze bestaan uit: 

 

    

 31-12-2017   31-12-2016 

 €   € 

Vervangingsreserve activa 500.000              500.000            

Bestemmingsreserve ontwikkeling entreezone 1.339.426    1.069.838  

Bestemmingsreserve projecten 193.500    193.500  

Bestemmingsreserve groot onderhoud 775.000    575.000  

Bestemmingsreserve ontwikkeling film wisboomgemaal 35.000    30.000  

Bestemmingsreserve afschrijving materiële vaste activa 533.786    166.593  

Stand per 31 december  3.376.712    2.534.931  

     

 

 

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven: 

    

Totaal 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 2.534.931    1.061.855  

Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatbestemming 841.781    1.473.076  

Stand per 31 december 3.376.712    2.534.931  
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De bestemmingsreserves bestaan uit: 

 

Vervangingsreserve activa 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 500.000    0  

Toevoeging / (onttrekking) vanuit resultaatbestemming 0    500.000  

Stand per 31 december 500.000    500.000  

 

Bestemmingsreserve ontwikkeling entreezone 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 1.069.838    328.533  

Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatbestemming 269.588    741.305  

Stand per 31 december 1.339.426    1.069.838  

 

Voor de ontwikkeling van de entreezone zijn bijdragen van derden ontvangen. Voor 

zover die geen betrekking hebben op overheidssubsidies zijn deze in het jaar van 

ontvangst in de resultatenrekening verantwoord. Deze opbrengsten zijn echter bestemd 

voor de entreezone en zijn daarom in deze reserve opgenomen. Tevens heeft de SWEK 

in het verleden een deel van de algemene reserve voor dit doel afgezonderd en aan 

deze reserve toegevoegd. 

 

Bestemmingsreserve projecten 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 193.500    193.500  

Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatbestemming 0    0  

Stand per 31 december 193.500    193.500  

 

Diverse projecten gericht op onderhoud en de realisatie van materiële vaste activa 

kunnen naar verwachting niet worden bekostigd uit subsidies en bijdragen van derden. 

Deze reserve is bedoeld voor de lasten uit de eigen bijdragen van de SWEK aan deze 

projecten. 

 

Bestemmingsreserve groot onderhoud 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 575.000    375.000  

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 200.000    200.000  

Stand per 31 december 775.000    575.000  

 

Dit bedrag is bestemd voor toekomstig onderhoud aan de monumenten waarvoor naar 

verwachting geen subsidie kan worden verkregen. 

 

Bestemmingsreserve ontwikkeling film wisboomgemaal 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 30.000    25.000  

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 5.000    5.000  

Stand per 31 december 35.000    30.000  

 

Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van een film. 
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Bestemmingsreserve afschrijving materiële vaste activa 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 166.593    139.822  

Toevoeging (Onttrekking) vanuit resultaatbestemming              367.193   26.771  

Stand per 31 december 533.786    166.593  

 

Een aantal vaste activa zijn in de balans opgenomen die in eerdere jaren in de 

exploitatie waren verantwoord. Deze bestemmingsreserve is gevormd, die zal worden 

gebruikt voor de toekomstige afschrijvingskosten van deze activa. 

 

4. Bestemmingsfondsen 

 

Bestemmingsfonds educatieschuur contramolen 2017   2016 

 €   € 

Stand per 1 januari 6.330    6.330  

Mutaties 0    0  

Stand per 31 december 6.330    6.330  

 

Het bestemmingsfonds is gevormd voor een gift die aan deze educatieschuur moet 

worden besteed. 

 

 


