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Inleiding 
 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. 
De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Geweld, discriminatie en het gebruik 
van drank en drugs is niet toegestaan. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in 
onze opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en met 30 april realiseren we 
sinds 1989 ieder seizoen weer minstens 10.000 overnachtingen met bijna 100 
vrijwilligers. Echter was 2020 een bijzonder jaar: door Corona hebben er minder mensen 
overnacht, omdat we op last van de GGD 25 bezoekers per nacht toelaten vanaf 
september in plaats van 50. In 2020 ging het om 10.354 overnachtingen, een lichte 
(maar logische) daling ten opzichte van eerdere jaren. Wij hopen zo snel mogelijk weer 
met 50 bezoekers te kunnen werken, maar dit moet wel veilig kunnen.   
 
        

                  
 
 

Visie 
 
Geen mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- en thuislozen. Er zijn 
veel verschillende oorzaken voor dakloosheid. De oorzaken liggen voor iedereen weer 
anders. Veel genoemde oorzaken zijn: (huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, 
aanpassingsproblemen, psychiatrische aandoeningen en verschillende vormen van 
verslaving. Die oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, tezamen met pech en/of 
het onvermogen om verstandige beslissingen te nemen. Een groep Amsterdammers 
besloot eind jaren ’80 niet naar de overheid te wijzen, maar zelf een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van het probleem. In de kern zijn we nog steeds diezelfde club mensen: 
een zeer gemêleerde groep vrijwilligers van alle leeftijden, gezindten, mannen en 
vrouwen, van alle kleuren van het politieke spectrum. We hebben één ding 
gemeenschappelijk: we vinden allemaal dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke 
maaltijd en een warm en veilig dak boven zijn hoofd.  
 

Waarom de naam Stoelenproject 
 
Een vaak gestelde vraag is ‘Waarom heten jullie Stoelenproject?’ Het antwoord is 
eenvoudig. Bij de oprichting van het Stoelenproject beschikten we niet over de 
benodigde vergunningen en financiële middelen om bezoekers op matrassen te mogen 
laten overnachten. Zij sliepen daarom op tegen elkaar geschoven stoelen. De naam 
hebben we maar zo gelaten toen er matrassen kwamen waarop kan worden overnacht. 
  



 

 

Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende onbezoldigde vrijwilligers: 
Naam Functie Aantreden 
Toon Geenen Voorzitter 2016 (vanaf 2019 als 

voorzitter)  
Eva Knippen Algemeen bestuurslid  2020 (1 jan) 
Joep de Valk Penningmeester 2016  
Annemiek van Bemmelen Bestuurslid 

Vrijwilligerszaken 
2008 

Brahim Essaghir  Algemeen bestuurslid 2020 (1 jan)  
 

Vrijwilligersprojecten 
Het Stoelenproject is een vrijwilligersorganisatie. Er werken bijna 100 vrijwilligers die 
worden ondersteund door enkele betaalde professionals. Onze vrijwilligersprojecten zijn 
‘Slapen in een ander bed’ en ‘Koken in een andere keuken’. In 2020 zijn we ondanks 
Corona open kunnen blijven dankzij de fantastische inzet van onze vrijwilligers, niet in de 
laatste plaats die vanuit Koken in een andere keuken.   

 

Slapen in een ander bed 
We werken iedere avond/nacht met twee ploegen vrijwilligers: een avondshift en een 
nachtshift. De avondploeg bestaat uit drie vrijwilligers die het eten uitserveren, afruimen 
en koffie of thee schenken en indien gewenst een praatje maken. De nachtploeg bestaat 
uit twee vrijwilligers die de nacht doorbrengen op het Stoelenproject en toezien op een 
rustige nacht. ’s Ochtends vroeg worden boterhammen gesmeerd en koffie gezet. 
 
Het werven en behouden van de nachtvrijwilligers is ieder jaar weer een uitdaging. We 
hebben na de zomer weer een wervingsactie via de sociale media op touw gezet. Dit 
heeft een groot aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Voor dit seizoen even genoeg, 
maar we zullen de actie zeker herhalen.   
Alle nieuwe medewerkers krijgen een introductie- en een agressietraining. 
 

Koken in een andere keuken 
We vinden dat iedereen recht heeft op een gezonde, voedzame en lekkere maaltijd. Elke 
dag wordt er voor onze bezoekers gekookt door een vrijwillige kookploeg. Het recept is 
eenvoudig:  
1. stel een kookteam samen van een man of 4 - 6; 
2. prik een datum in de kookkalender op www.kokenineenanderekeuken.nl; 
3. koop ingrediënten voor de maaltijd (bv op de Ten Katemarkt); 
4. bereid met je kookteam een maaltijd voor de bezoekers van het Stoelenproject. 
Zoals elk jaar is er een aantal keer gekookt door de Keizersgrachtkerk, de Doopsgezinde 
kerk aan het Singel en de Roomskatholieke Emmausparochie. En ook dit jaar werden er 
weer kookteams gevormd door bedrijven, serviceclubs, vriendengroepen, gezinnen en 
expats. Veel van deze groepen ondersteunden het Stoelenproject ook op andere wijzen. 
 



 

 

     
 
 

Vrijwilligersvergaderingen 
In 2020 is er (natuurlijk) ook een jaarvergadering met alle betrokkenen gehouden, in 
januari. Tijdens deze vergadering worden alle mogelijke zaken die het Stoelenproject 
aangaan besproken. Na afloop bieden we de vrijwilligers ook een extra samenkomst aan 
om hen te bedanken voor hun inzet. Uit de jaarvergadering komen altijd goede 
verbeterideeën voor het Stoelenproject, dit jaar bijvoorbeeld het minder gebruiken van 
plastic.  
 
Cliëntenparticipatie 
Gezien het grote verloop in bezoekers is het niet mogelijk om een traditionele 
cliëntenraad samen te stellen. Om toch invloed van onze bezoekers te waarborgen 
organiseren we één keer per jaar een bijeenkomst waar alle bezoekers welkom zijn en 
input kunnen geven. Dat was dit jaar een inspirerende bijeenkomst waar een aantal 
bezoekers hun wensen kenbaar hebben gemaakt. Voor zover mogelijk zijn hun wensen 
ingewilligd. 
Ook is er een klachten- en ideeënbus waarin bezoekers klachten, vragen, gedichten en 
tekeningen kwijt kunnen.  
Daarnaast zijn er medewerkers en regelmatig ook bestuursleden aanwezig op de locatie. 
Zij kunnen doorlopend worden aangesproken. Van deze mogelijkheid wordt het meest 
gebruik gemaakt.  
 

Huisvesting 
Het Stoelenproject is gehuisvest aan de Marnixstraat in Amsterdam. De huisvesting 
bestaat uit een semi-permanent gebouw van geschakelde containers.  



 

 

Sinds eind 2007 benut de Voedselbank, afdeling Amsterdam Centrum, ons gebouw 
éénmaal per week voor de uitreiking van voedselpakketten. Zo wordt het gebouw extra 
benut zonder dat dit voor iemand tot extra kosten leidt. 
 

Begeleidingscommissie 
Het contact met de buurt wordt onderhouden in een begeleidingscommissie. Deze komt 2 
maal per jaar bijeen. Klachten over Het Stoelenproject en zijn bezoekers zijn er niet of 
nauwelijks. 
 

Samenwerking 
In opvang kun je niet wonen. Overnachtingen bij het Stoelenproject zijn nooit een 
structurele oplossing voor het probleem van dakloosheid. Wij zijn geen hulpverleners, 
maar wij werken wel nauw samen met (keten)organisaties om te bevorderen dat dak- en 
thuislozen de best mogelijke zorg of maatschappelijke dienstverlening krijgen. We 
werken o.a. structureel samen met: 
• Regenboog (o.a. Amoc als het perspectief van bezoekers elders in Europa ligt); 
• GGD (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) 
• Streetcornerwork 
• Leger des Heils / HVO Querido voor crisisplaatsen 
Ook verwijzen we bezoekers door naar de Kruispost cq Medicijnpot. 
 
De voorzitter neemt deel aan het overleg binnen het Platform Opvang Amsterdam (POA). 
Ook hebben we goede relaties met de politie en de directe buren. 
 

Donateurs 
 
Ook in 2020 mocht het Stoelenproject weer talloze gulle giften ontvangen. Hiermee blijft 
het werk dat het Stoelenproject mag doen mogelijk.   

Calamiteiten en toezicht 
De GGD heeft de opdracht gekregen van de Gemeente de calamiteiten in de 
opvanginstellingen te monitoren en om toezicht te houden op de kwaliteit van de 
instellingen.  
Wij hebben constructief overleg met de GGD. Zij zijn tevreden over onze organisatie. 
  

Financiën 
Tegelijkertijd met dit jaarverslag verschijnt ook het financiële jaarverslag. Het bestuur 
voert een eenvoudig en sober beleid, zodat de uitgaven steeds direct of indirect aan de 
bezoekers van het Stoelenproject ten goede komen. Het grootste deel van het benodigde 
geld bestaat uit de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast waren de 
donaties van personen en instellingen ook dit jaar weer een noodzakelijke en gelukkig 
steeds groeiende aanvulling. !
!
Ten slotte spreekt het bestuur zijn grote waardering uit voor het vele werk dat alle 
medewerkers, zowel vrijwilligers als betaalde, dit jaar voor het Stoelenproject en dus 
voor de bezoekers hebben gedaan. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Stoelenproject, 
Toon Geenen, voorzitter 
Amsterdam, 15 februari 2021 



Financieel jaarverslag 2020



Stichting Stoelenproject

Balans per 31 december
Naam rekening Rek.nr. Debet Credit Debet Credit

Saldo baten/lasten 0800 41.640 -70.471
Risicoreserve 1400+1430 -22.222 48.249
Bestemmingsreserve 1425 154.544 154.544
Reserves 173.962 132.322

Debiteuren 1700 500

Overige vorderingen 1010
Overige vorderingen medewerkers 1011/1013 2.333 20.000
Vorderingen 2.333 20.000

Kasboek 1040 136 241
ABN AMRO Betaalrekening 1100 117.736  9.665  
ABN AMRO Vermogensrekening 1110 125.000 83.674
ING Betaalrekening 1140 18.543 19.128
ING Zakelijke spaarrekening 1160 30.000 41.814
Liquide middelen 291.415 154.522

Crediteuren 1600 3.669 11.088
Koken in een andere keuken 1610 4.703
Vooruitontvangen subsidie 1620 109.802
Loonheffing medewerkers 2320 6.315 26.909
Kortlopende schulden 119.786 42.700

Totaal 293.748 293.748 175.022 175.022

Balans 2020 Balans 2019



Grondslagen voor de waardering en bepaling van het saldo van baten en lasten 
 
Het financieel verslag van de Stichting Stoelenproject Amsterdam is opgesteld in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
fondsenwervende instellingen.  
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt zijn de posten in dit jaarverslag opgenomen tegen 
nominale waarde. De post reserves heeft een bijzonder karakter. De stichting is 
gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de 
doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Daarom wordt gesproken over 
reserves in plaats van over eigen vermogen. Alle opbrengsten worden voor het 
brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Kosten 
die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en 
lasten als last gepresenteerd. 
 
Toelichting op de balans 2020 
 
Materiele vaste activa 
Na de grote investeringen in het gebouw in 2019 is het in 2020 rustig gebleven op 
kleine vervangingen van inventaris na. Ook zijn er noodzakelijke verbeteringen aan 
de waterleidingen aangebracht ter voorkoming van legionella en worden er nog 
steeds oplossingen gezocht voor het stankprobleem.  
Deze kosten zijn niet geactiveerd, maar zijn verantwoord in het boekjaar 2020. 
  
Overige vorderingen 
In het verslagjaar zijn er drie renteloze leningen verstrekt, twee aan medewerkers en 
een aan een vrijwilliger. Al deze leningen zijn bedoeld ter aflossing van opgelopen 
persoonlijke schulden. Zo worden hoge rente- en incassokosten voorkomen, kosten 
waar veel van onze bezoekers in de wurggreep worden gehouden. Een lening is 
gedurende het boekjaar al afgelost, een tweede lening loopt af in 2021 en de derde 
lening in 2022. De afgesproken maandelijkse aflossingen worden trouw voldaan. 
Eind 2020 staat er nog € 2.333 open 
 
Reserves 
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2020 komt uit op een positief bedrag 
van € 41.640, een welkome aanvulling na het negatieve saldo van baten en lasten 
van € 70.471 over het boekjaar 2019. Het positieve saldo komt geheel ten goede aan 
de reserves. Na de toevoeging bedraagt de reserve nu € 173.962. 
Het bestuur streeft naar een totale reserve van € 220.000, ongeveer gelijk aan een 
jaar gemeentesubsidie, welke ieder jaar weer moet worden aangevraagd. Mocht de 
gemeente Amsterdam haar subsidie intrekken of het huurcontract voor de locatie 
opzeggen, dan heeft het Stoelenproject een jaar tijd om arbeidscontracten af te 
ronden en om oplossingen te vinden voor de huisvesting van haar bezoekers.  
Het bestuur verwacht dat de reorganisatie van 2019 resulteert in een zodanige 
kostenvermindering dat de reserves in 2022 op het gewenste niveau zullen zijn. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen per ultimo 2020 € 291.415 (2019: € 154.522). Oorzaak 
van de toename van de post liquide middelen zijn het positieve saldo van baten en 
lasten over het boekjaar en het vooruit ontvangen subsidiebedrag voor het eerste 
half jaar 2021, groot € 109.802. Indien dit vooruit ontvangen subsidiebedrag buiten 



beschouwing wordt gelaten bedragen de liquide middelen per ultimo 2020 ongeveer 
de aangehouden reserves.  
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan na de stelselwijziging uit 2018 nog slechts uit 
crediteuren, de vooruit ontvangen subsidie en de verschuldigde loonheffingen over 
de maand december welke in januari van het volgend boekjaar worden voldaan. De 
voorziening m.b.t. donaties voor “Koken in een andere keuken” is in het boekjaar 
2020 aangewend voor dekking van inkoopkosten van kookploegen. Toekomstige – 
zeer welkome – donaties van Koken in een andere keuken worden nu geboekt onder 
donaties, terwijl de inkoopkosten van voedsel voor kookploegen die dat zelf niet 
kunnen betalen, worden geboekt onder voedsel. Beide posten zijn opgenomen in de 
Staat van baten en lasten. 
  
Joep de Valk 
penningmeester 
 



Staat van baten en lasten 2020

Grootboekrek.

Subsidie gem. Amsterdam 8000 215.297€       219.603€       219.603€       
Donaties 8010/9900 44.643€         20.000€         28.189€         
Intrest baten 4550 51€                -€                   -€                   

Totale baten 259.991€       239.603€       247.792€       

Salarissen 4000 84.079€         80.000€         87.194€         
Pensioenen 4100 18.602€         20.000€         12.069€         
Verzekeringen medewerkers 4310 3.668€           3.000€           4.722€           
Opleidingen/cursussen/reiskosten 4350 1.592€           4.000€           1.363€           
Vrijwilligersvergoedingen 4020 -€                   5.441€           
Inleenkrachten 4030 9.735€           150€              

Totale personeelskosten 117.676€       107.000€       110.939€       

Verzekeringen opstal & inventaris 4470 3.984€           2.600€           
Huurkosten 4800 5.512€           5.200€           6.445€           
Electriciteit, gas & waterverbruik 4810 12.922€         14.000€         6.662€           
Onderhoud & reparaties 4820 11.743€         5.000€           10.312€         
Schoonmaakkosten 4830 26.092€         15.000€         14.469€         
Belastingen & afvalheffingen 4840 3.333€           2.400€           5.392€           
Verbeteringen gebouw 4850 1.316€           10.000€         
Inventaris vervanging 4990 10.060€         2.500€           4.171€           

Huisvestingskosten 74.962€         56.700€         47.451€         

Bestuurskosten 4500 46€                200€              448€              
Administratiekosten 4400/4430/4490/4420 9.504€           8.000€           11.287€         
Advieskosten 4415 901€              
Publiciteit, werving & selectie 4510 1.467€           2.500€           516€              
Telefoonkosten/internet 4440 1.808€           1.900€           1.872€           
Verzekering WA-vrijwilligers 4450 1.000€           
Abonnementen/lidmaatschappen 4480 3.772€           4.000€           4.375€           
Reis, training & onkosten vrijwilligers 4300/4290 7.839€           3.000€           29€                
Activiteiten & reprensent.kosten 4910 6.998€           5.200€           710€              
Clienten verzorging 4710/4950 3.468€           3.200€           2.878€           
Drukwerk, porti, vrachten 4740 486€              
Verbruiksmaterialen 4920 4.639€           3.850€           
Voeding & Verbruiksmaterialen 4900 21.750€         25.000€         21.311€         
Kookploegen 1.800€           

Totale beheerkosten 62.192€         55.800€         47.762€         

Totale lasten 254.830€       219.500€       206.152€       

Saldo excl bijzondere baten en lasten 5.161€           20.103€         41.640€         

Reorganisatiekosten 55.000€         
Advieskosten verbouwing 8.774€           
Vloer, keuken, electra 111.858€       
Donaties voor verbetering gebouw 100.000-€       

Totale bijzondere baten en lasten 8500 75.632€         

Saldo incl bijzondere baten en lasten 70.471-€         

Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020

Baten

Lasten



Toelichting op de Staat van baten en lasten 2020 
 
Baten 
De subsidie van de gemeente Amsterdam is iets omhooggegaan ten opzichte van 
2019: € 219.603. Dit is inflatiecorrectie.  
Donaties haalden dit jaar het nu gebruikelijk niveau en bedroegen € 28.189. Zij 
bestaan uit ruime giften gedurende het jaar van bedrijven, instanties en particulieren, 
die daklozen een warm hart toedragen.  
 
Kosten per overnachting en maaltijd 
De kosten voor daklozenopvang in het Stoelenproject bedragen evenals in 2019 € 20 
per nacht per persoon, inclusief warme maaltijd. Ondanks de beperkingen van de 
Coronamaaregelen zijn er toch nog 10.354 overnachtingen geweest, tegen 12.558 in 
het jaar ervoor. Omdat de vaste kosten zijn gedaald, was het mogelijk de kosten voor 
een overnachting plus maaltijd op het historisch lage niveau van € 20 te houden. 
  
Personeelskosten 
Een lichte daling van € 117.676 naar € 110.939 in 2020. In 2019 heeft het bestuur 
besloten tot een reorganisatie: de algemeen coördinator is vervroegd uitgetreden en 
de dagcoördinatoren hebben meer verantwoordelijkheden en een uitbreiding van hun 
aanstelling gekregen. Ook is een externe boekhouder aangetrokken. In 2020 is de 
reorganisatie in de resultaten tot uitdrukking gekomen. 
  
Huisvestingskosten 
De kosten voor onderdak zijn sterk gedaald van ongeveer € 75.000 naar € 47.450. 
Schoonmaakkosten zijn bijna de helft, energiebelasting over twee voorgaande jaren 
werd terugontvangen en er waren weinig verbeteringen aan het gebouw of voor de 
inventaris nodig.  
 
Totale beheerskosten  
Ook de totale beheerskosten zijn gedaald van € 62.192 naar € 47.762. Aanmerkelijk 
lager dan in 2019 wegens 30jarig jubileum toen en andere kosten die samenhingen 
met de veranderingen. 
 
 
Joep de Valk 
penningmeester 



Stichting Stoelenproject

Kengetallen tm 2020 + begroting 2021
Begroting

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kosten 242.523 262.042 223.741 239.042 231.199 233.720 254.831 206.152 233.100
Waarvan voeding 24.511 21.768 19.664 18.345 16.528 19.990 21.752 21.311 22.000

Inkomsten 231.309 248.443 225.053 252.459 234.656 239.735 259.991 247.792 239.603

Winst/Verlies -11.213 -13.599 1.312 13.417 3.457 6.015 5.160 41.640 6.503

Bezoekers per nacht 38 40 41 46 51 51 49 37 34
Totaal per jaar 9.373 9.890 10.244 11.086 11.642 11.690 12.558 10.354 9.885

kosten per bezoeker 26 26 22 22 20 20 20 20 24

Subside Amsterdam 204.760 204.760 204.760 204.760 206.541 209.433 215.297 219.603 219.603
Donaties 27.651 39.085 17.861 47.699 27.642 30.069 44.306 28.189 20.000

Inkomsten 232.411 243.845 222.621 252.459 234.183 239.502 259.603 247.792 239.603

Bezettingsoverzicht 
jan. t/m apr. 4.603 4.801 4.842 5.401 5.346 5.557 5.786 5.599 3.000
15 sept. t/m dec. 4.080 3.982 4.202 4.581 4.926 5.037 5.276 2.700 4.815

Met bon 8.484 8.783 9.044 9.982 9.558 9.678 10.122 8.299 7.815
Koude opvang 116 5 0 0 150 0 0 0
Crisis opvang 73 69 28 27 71 18 0 0 0
Zonder bon 10 216 345 482 643 748 940 0 0

Aantal bezoekers open 8.683 9.068 9.422 10.491 10.272 10.594 11.062 8.299 7.815
Zomerwacht

Mei t/m sept. 690 822 822 1.104 1.370 1.096 1.496 2.055 2.070

9.373 9.890 10.244 11.595 11.642 11.690 12.558 10.354 9.885



Amsterdam, 

Product  Nachtopvang Realisatie 2020

Naam instelling
Contactpersoon

Locatie
Marnixstraat 248
1016 TL Amsterdam kwrt 1 (*) bezet. % kwrt 2 bezet. % kwrt 3 bezet. % kwrt 4 bezet. % Totaal

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
Januari 1395 dagen 1548 111% 111% 1548 dagen

Februari 1260 dagen 1440 114% 114% 1440 dagen

Maart 1395 dagen 1461 105% 105% 1461 dagen

April 1350 dagen 1150 85% 85% 1150 dagen

Mei (zomerwacht) gesloten 310 dagen 465 150% 150% 465 dagen

Juni (zomerwacht)+ gesloten 300 dagen 450 150% 150% 450 dagen

Juli (zomerwacht)+ gesloten 310 dagen 465 150% 150% 465 dagen

Augustus (zomerwacht)+ gesloten 310 dagen 465 150% 150% 465 dagen

September (zomerwacht)+ gesloten 140 dagen 210 150% 150% 210 dagen
September (opening 15e) 720 dagen 400 56% 56% 400 dagen

Oktober 1395 dagen 775 56% 775 dagen

November 1350 dagen 750 56% 750 dagen

December 1395 dagen 775 56% 775 dagen

Totaal 11630 Totaal 10354
Zomerwacht van 10 personen, dit jaar 15
(*) in aantal dagen per kwartaal 

Stichting Stoelenproject
Marc Vos



Begroting 2021



Begroting Stoelenproject 2021

Kostenplaats Grootboekrek.

Baten

Subsidie gem. Amsterdam 8000 215.297€       219.603€       219.603€       

Donaties 8010 44.643€         28.189€         20.000€         

Intrest baten 4550 51€                -€                   -€                   

Totale baten 259.991€       247.792€       239.603€       

Lasten

Salarissen 4000 84.079€         87.194€         83.000€         

Soc.lasten/pensioenen 4100 18.602€         12.069€         20.750€         

Verzekeringen medewerkers 4310 3.668€           4.722€           4.250€           

Opleidingen/cursussen/reiskosten 4350/4040 1.592€           1.363€           2.000€           

Vrijwilligersvergoedingen 4020 5.441€           

Inleenkrachten 4030 9.735€           150€              -€                   

Totale personeelskosten 117.676€       110.939€       110.000€       

Verzekeringen opstal & inventaris 4470 3.984€           -€                   4.000€           

Huurkosten 4800 5.512€           6.445€           6.500€           

Electriciteit, gas & waterverbruik 4810 12.922€         6.662€           14.000€         

Onderhoud & reparaties 4820 11.743€         10.312€         9.000€           

Schoonmaakkosten 4830 26.092€         14.469€         15.000€         

Belastingen & heffingen 4840 3.333€           5.392€           4.600€           

Verbeteringen gebouw 4850 1.316€           10.000€         

Inventaris vervanging 4990 10.060€         4.171€           5.000€           

Huisvestingskosten 74.962€         47.451€         68.100€         

Bestuurskosten 4500 46€                448€              500€              

Administratiekosten 4400/4430/4490/4420 9.504€           11.287€         9.500€           

Advieskosten 4415 901€              

Publiciteit, werving & selectie 4460 1.467€           516€              1.500€           

Telefoonkosten/internet 4440 1.808€           1.872€           1.900€           

Verzekering WA-vrijwilligers 4450 500€              

Abonnementen 4480 3.772€           4.375€           4.000€           

Reis, training & onkosten vrijwilligers 4300 7.839€           29€                3.000€           

Activiteiten & reprensent.kosten 4910 6.998€           710€              5.000€           

Clienten verzorging 4710/4950 3.468€           2.878€           3.500€           

Drukwerk, porti, vrachten 4740 486€              

Verbruiksmaterialen 4920 4.639€           3.850€           

Voeding & Verbruiksmaterialen 4900 21.750€         21.311€         22.000€         

Kookploegen 3.600€           

Totale beheerkosten 62.192€         47.762€         55.000€         

Totale lasten 254.830€       206.152€       233.100€       

Saldo excl bijzondere baten en lasten 5.161€           41.640€         6.503€           

Reorganisatiekosten 55.000€         

Advieskosten verbouwing 8.774€           

Verbering en uitbreiding gebouw 111.858€       

Donaties voor verbetering en uitbreiding gebouw 100.000-€       

Totale bijzondere baten en lasten 8500 75.632€         -€                   

Saldo incl bijzondere baten en lasten 70.471-€         41.640€         

Begroting 2021Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020
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