
Financiële verantwoording Stichting Amadeus 2018 
 

 

 

 

Sinds april 2018 heeft de Stichting Amadeus Den Haag een bankrekening bij de ABNAMRO bank en 

vinden er geldtransacties plaats. Op 1 juli heeft Amadeus de sleutel gekregen van het 

gemeentecentrum om deze op te knappen voor haar activiteiten. Op 13 oktober is het gebouw voor 

de Stichting Amadeus officieel geopend. 

Amadeus heeft donaties gekregen voor de inrichting en start van de stichting. Hiervan zijn de CV-

installatie, inventaris en kantoorbenodigdheden, zoals keukenapparatuur, beeldscherm en gordijnen 

gekocht. De inkoop voor de keuken/huiskamer bestaat voornamelijk uit aanschaf van drank en eten 

voor de verkoop, voor activiteiten en schoonmaakmiddelen. 

Winst en verliesrekening Kosten Baten

bankkosten € 84,00 € 0,00

cadeaus € 203,32 € 0,00

donatie € 0,00 € 8.960,00

donatie AED € 0,00 € 480,00

drukwerk/promotiemateriaal € 675,78 € 0,00

groencie € 32,15 € 0,00

huur € 0,00 € 2.343,00

ict € 41,00 € 0,00

inkoop keuken/huiskamer € 1.424,92 € 0,00

inkoop kosterswoning € 425,00 € 0,00

installatie € 1.770,00 € 0,00

inventaris € 2.437,70 € 0,00

kantoorbenodigdheden € 1.112,94 € 0,00

kosten activiteiten € 1.273,68 € 0,00

omzet activiteiten € 0,00 € 467,50

omzet keuken € 0,00 € 3.816,90

toelichtingen € 0,00 € 0,00

Subtotaal € 9.480,49 € 16.067,40

Resultaat € 6.586,91 € 0,00

Totaal € 16.067,40 € 16.067,40

Balans Passiva Activa

Kapitaal -€            -€            

Bank 4.047,05€  -€            

Kas 483,35€      -€            

Voorraad 2.056,51€  -€            

Debiteuren -€            -€            

Crediteuren -€            -€            

Subtotaal 6.586,91€  -€            

Resultaat -€            6.586,91€  

Totaal € 6.586,91 € 6.586,91



In de twee zalen, die Stichting Amadeus huurt van Stichting Bethel blijft, hebben verschillende 

activiteiten plaatsgevonden. De grootste gebruiker van de zalen is Vivendi, die onder de vlag van 

Stichting Amadeus, activiteiten, zoals lezingen, muziekvoorstellingen en een kerstbijeenkomst, voor 

de oudere wijkbewoners heeft georganiseerd.  

Stichting Amadeus heeft een openingsfeest voor de buurt gegeven en is gestart met de huiskamer, 

een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners. In de huiskamer zijn maaltijden bereid en gezamenlijk 

genuttigd, is computerondersteuning gegeven en is er gehandwerkt. Kopje koffie of het glaasje wijn 

waren in de huiskamer tegen een klein bedrag verkrijgbaar. 

Stichting Amadeus heeft een AED actie opgestart, waarvoor een donatie is gevraagd aan de 

buurtbewoners. Er is ruim gedoneerd, waardoor de stichting in 2019 van het extra geld nog een 

reanimatiecursus aan omwonenden kan aanbieden.  

 


