
Financiële verantwoording Stichting Amadeus 2019 
 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening Kosten Baten

bankkosten € 226,84 € 0,00

bijdrage activiteiten € 0,00 € 92,75

bijdrage maaltijden € 0,00 € 762,50

cadeaus € 90,60 € 0,00

correcties/kasverschil € 0,00 € 108,36

cursus € 2.000,00 € 0,00

donatie € 0,00 € 1.770,00

donatie AED € 0,00 € 10,00

donatie klok € 0,00 € 0,00

drukwerk/promotiemateriaal € 3.270,49 € 0,00

ict € 1.328,12 € 0,00

inkoop keuken/huiskamer € 17.216,08 € 0,00

inkoop kosterswoning € 4,50 € 0,00

inventaris € 1.107,41 € 0,00

kantoorbenodigdheden € 219,00 € 0,00

kosten activiteiten € 8.109,42 € 0,00

kosten AED € 181,50 € 0,00

kosten maaltijden € 6.553,50 € 0,00

kosten schoonmaak € 1.280,00 € 0,00

lidmaatschap € 50,00 € 0,00

omzet keuken € 0,00 € 28.337,14

subsidie € 0,00 € 20.000,00

vergoeding jeugd € 182,50 € 0,00

vergunning € 762,80 € 0,00

zaalhuur € 8.240,00 € 0,00

Subtotaal € 50.822,76 € 51.080,75

Resultaat € 257,99 € 0,00

Totaal € 51.080,75 € 51.080,75

Balans Passiva Activa

Kapitaal -€                 6.586,91€       

Bank 9.672,48€       -€                 

Kas 747,30€           -€                 

Voorraad 3.231,30€       -€                 

Debiteuren 2.292,00€       -€                 

Crediteuren -€                 9.098,18€       

subtotaal 15.943,08€     15.685,09€     

Resultaat -€                 257,99€           

Totaal 15.943,08€     15.943,08€     



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

activiteiten plaatsgevonden, zoals lezingen, muziekvoorstellingen en grote vieringen zoals 

Koningsdag, Pasen, Kerst. 

Tevens worden de zalen via Stichting Amadeus verhuurd voor vergaderingen en feestjes. De zaalhuur 

wordt overgemaakt naar de rekening van Stichting Bethel blijft. 

De opbrengst van koffie/thee of een drankje vloeit in de kas van Stichting Amadeus. 

Jongelui ondersteunen Stichting Amadeus bij feestjes. Daarvoor krijgen zij een vergoeding. 

Van de toegezegde subsidie van de gemeente moet Stichting Amadeus nog €2.000 ontvangen. 

Stichting Amadeus heeft een klokactie opgestart, waarvoor een donatie is gevraagd aan de buurt. De 

ontvangen gelden zijn overgemaakt naar de rekening van Stichting Bethel blijft. 

Kosten, gemaakt voor de AED, betreft de verzekering voor het apparaat. 

Stichting Amadeus is lid van de Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).  

De kosten voor vergunningen betreffen een horeca- en een omgevingsvergunning. 

 


