STICHTING AMSTELVEEN ORANJE
IBAN NL98RABO0302321586
KVK 57505071

Jaarrekening 2017
Balans

per 01-01-2017

ACTIVA

PASSIVA

Eigen Vermogen per
01-01-17
nadelig/batig exploitatiesaldo
Reservering bijzondere activiteiten
Reserve investeringen
Eigen Vermogen per
31-12-17
Kas
Rabobank 3023.21586
Spaarrekening 3023.111472
ING-bank 647985
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Nog te ontvangen subsidie
Vooruit ontvangen subsidie

per 31-12-2017

ACTIVA

€ 0,00

PASSIVA
€ 1.601
-€ 675
€ 2.000
€0

€ 3.601

€ 2.926

€ 1.601
€ 2.000

€ 373
€ 3.688
€ 2.153
€ 101
€0
€ 3.423

€ 223
€ 12.240
€ 9.653
€6
€ 2.500
€0
€0
€0

€0

€0
€ 13.510
€ 0,00

€ 6.137
€ 9.738

€ 9.738

€ 8.174
€ 24.616

Toelichting Balans
Werkkapitaal € 926
Het netto exploitatiesaldo ad. € 675 nadelig is onttrokken aan het werkkapitaal.
Reserve bijzondere activiteiten € 2.000
Toegestane reserve voor bijzondere activiteiten. Voorzien voor project `Nooit meer teruggekomen`.
Reserve investeringen € 0
Toegestane reserve voor investeringen en vervanging duurzame materialen. Geen onttrekingen en
toevoegingen.
Kas € 223
Saldo per 31 december 2017.
Rabobank € 12.240
Saldo per 31 december 2017 conform opgave Rabobank.
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Spaarrekening € 9.653
Saldo per 31 december 2017 conform opgave Rabobank.
ING-bank - € 6
Saldo per 31 december 2017 conform opgave ING.
Nog te ontvangen bedragen € 2.500
Nog te ontvangen bijdrage van Rabobank Coöperatief Fonds.
Vooruitbetaalde kosten € 0
Vooruitbetaalde kosten in het kader van projecten 2017.
Crediteuren € 0
Nog te ontvangen subsidie € Alle verrekeningen met de Gemeente Amstelveen zijn in 2017 afgehandeld.
Vooruitontvangen subsidie Nooit Meer Terugekomen € 8.174
In het kader van het project Nooit Meer Teruggekomen hebben wij voorschotten ontvangen van
Stichting Sempeduca en de gemeente Amstelveen in 2016. In 2017 is er € 13.000 subsidie ontvangen
van de gemeente Amstelveen en zijn er voor € 10.963 kosten gemaakt, deze zijn hier op in
mindering gebracht. Het saldo ad. € 2.037 is aan het saldo toegevoegd

Baten en Lasten

31-12-2017

LASTEN
€ 27.891
€0
€ 3.986

Koningsdag
Projecten
Herdenkingen
Bevrijdingsdag
Bestuurskosten
Overige lasten

€ 9.232
€ 5.228
€ 237

Donaties
Overige baten
Subsidie Gemeente
Amstelveen

€0
€0

€ 46.575
Bruto-resulaat
Naar reserveringen AF:
Netto-resultaat

BATEN

€ 45.900
€ 45.900

-€ 675
-€ 675
€ 45.900
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Toelichting exploitatierekening
Koningsdag € 27.891
In samenwerking met de gemeente Amstelveen zijn alle activiteiten rond Koningsdag 2017 tot stand
gekomen. Een uitermate intensieve voorbereiding ging daaraan vooraf.
In samenwerking met de wijken zijn bijdragen geleverd aan de activiteiten op Koningsdag rond de
wijkcentra:
De Meent, wijk Waardhuizen/Middenhoven
Westend, wijk Westwijk
Comité Oude Dorp: wijk Oude Dorp
Beatrix: wijk Nes a.d. Amstel
Ouderkerk: buurt Amstelslag
Comité Bovenkerk
Comité Randwijck
Voor de bewoners van verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen werden traktaties en optredens
verzorgd. Een grote waardering is hiervoor geuit.
Herdenkingen € 3.986
Op 4 mei is bij het monument aan de Amsterdamseweg in aanwezigheid van de burgemeester,
collegeleden en raadsleden voor de Amstelveense gemeenschap de herdenking gehouden. De
muziek werd verzorgd door Harmonieorkerst Amstelveen. De traditionele stille tocht sloot zich aan
bij de herdenking. Ruim 750 mensen waren aanwezig bij de viering. In samenwerking met
basisschool De Zwaluw vond een besloten herdenking plaats bij het monument Anton de Lange.
Bevrijdingsdag € 9.232
De activiteiten op bevrijdingsdag, bestonden uit het ophalen van het bevrijdingsvuur uit Wageningen
met medewerking van atletiekvereniging Startbaan, het ontsteken van het bevrijdingsvuur, een
toespraak van de burgemeester op de Stadstuinen. Daarnaast was er een markt georganiseerd
rondom het thema ecologie en duurzaamheid, waren er kinderactiviteiten en muziekoptredens.
Veteranen lieten in hun kraam zien waarvoor zij zich ingezet hebben.
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Bestuurskosten € 5.228
Het bestuur heeft acht keer vergaderd, ter voorbereiding en evaluatie van de activiteiten. Enkele
congressen zijn bezocht. Ook is veel energie gestoken in het totstandkomen van de samenwerking
met verenigings- en bedrijfsleven. Extra aandacht is besteed aan het vernieuwen van de website.
Overige lasten € 237
Bank- en girokosten.
Inkomsten totaal € 45.900
Overige baten € 0
Ontvangen bijdragen van particulier.
Subsidie Gemeente € 45.900)
Vanuit de gemeente is een subsidie toegezegd en ontvangen van € 41.000.
Resultaatafwikkeling € -675
Reservering investeringen € Op 12 mei 2011 heeft de gemeente toestemming verleend voor deze bestemmingsreserve.
Reservering bijzondere activiteiten € Op 12 mei 2011 heeft de gemeente toestemming verleend voor deze bestemmingsreserve. In 2015 is
€ 2.000 toegevoegd voor het project `Nooit meer teruggekomen`.
Netto-resultaat € 675 nadelig
Het netto nadelig resultaat is onttrokken aan het werkkapitaal ten behoeve van de financiële
weerbaarheid om tegenvallers zoals in 2013 op te kunnen vangen.
Project Nooit Meer Teruggekomen
In samenwerking met de gemeente Amstelveen heeft de Stichting Amstelveen Oranje hierin het
voortouw opgepakt. In 2016 heeft de Stichting Sempeduca € 2.000 en de gemeente Amstelveen
€.5.000 beschikaar gesteld waarop € 863 is uitgegeven, hetgeen in 2016 is verantwoord.
Het bedrag voor 2017 ad. € 13.000, conform de projectbeschikking, is in 2017 beschikbaar gesteld.
Hierop is aan onderzoek en documentatie € 478, het bouwen van een specifieke website voor Nooit
Meer Teruggekoem € 4.235 en de onderzoeksopdracht aan professor Wallet € 6.250. besteed. Het
niet bestede bedrag ad. € 2.037 is toegevoegd aan het saldo nog uit tevoeren deel, waarmee dit
uitkomt op een bedrag van € 8.174.
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Amstelveen, 10 juni 2017
Namens het bestuur,
C.E.M. Koot, penningmeester.
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