Exploitatie rekening 4/5 mei comité Amsterdam Zuidoost 2016
Inkomsten
Ontvangen rente
0,31
reguliere subsidie stadsdeel Amsterdam Zuidoost
14.175,00
Bijdrage de Brug Indië-lezing 2015 en Indië-lezing 2016
200,00
Bijrage stedelijk 4/5 mei comité ten behoeve 5 meiviering 2016
1.500,00
Gemeente Hoogeveeen: bijdrage t.b.v tentoonstelling Echte Helden in Hoogeveen,
Beilen en Assen
1.515,00
Bijdrage stadsdeel Zuidoost ten behoeve tribute to Boy Edgar
1.910,00
gift
37,50
exploitatietekort
1.040,67
Totaal
20.378,48

Uitgaven
Indië-lezing en herdenking augustusdagen
2.513,04
4 mei herdenking
3.042,00
5 mei viering bevrijding met tribute to Boy Edgar in het Bijlmerparktheater
6.269,89
Wereldexpress
2.163,89
Expositie "Echte Helden"
2.451,63
Dag rechten van de mens, scholengemeenschap Reigersbos
212,50
Dag rechten van de mens, expositie CEC-gebouw
1.015,00
Diverse herdenkingen
306,67
Vooruitbetaald 2017
375,40
Bestuurskosten
537,99
Overige kosten
1.490,47
totaal uitgaven
20.378,48

Toelichting uitgaven
Indië-lezing
Dit betreft de uitgaven ( voorbereiding, zaalhuur, catering, sprekers, muzikale ondersteuning)
voor de Indië-lezing op 8 maart bij de OBA en de kosten voor de tentoonstelling twijfel Indo's
in de Stopera in augustus. Beiden zijn georganiseerd in samenwerking met het Indisch
herdenkingscentrum die daarvoor ook eigen kosten heeft gemaakt.
Tegenover deze uitgaven staat een bijdrage van stichting de brug (zie overzicht inkomsten)
Ook is er een toezegging van de gemeente Amsterdam om € 500 bij te dragen voor het
gebruik van de witte wand in de Stopera voor de tentoonstelling twijfel Indo's. Deze is echter
nog niet ontvangen en daarom in de balans opgenomen als "nog te ontvangen".
4 mei herdenking
Hoofdzakelijk kosten voor voorbereiding, begeleiding door scouting, muziekgezelschap voor
lastpost en volkslied, geluidsversterking, bloemstukken, leges gemeentelijke vergunningen,
en afterprogramma in de Drecht.
5 mei viering
Kosten voor voorbereiding, orkest, fototentoonstelling, video-registratie, huur
bijlmerparktheater, flyers en dergelijke. Tevens het schilderen van een portret van Boy Edgar.
Tegenover deze kosten staan een extra bijdrage van het stadsdeel Zuidoost en het stedelijk 4/5
mei comité (zie overzicht inkomsten) .
Wereldexpress
De kosten voor de huur van de expositiebus, leges voor gemeentelijke vergunningen. En de
kosten voor de openingsactiviteit in buurthuis Holendrecht.
Tentoonstelling "Echte Helden"
De tentoonstelling is buiten Amsterdam Zuidoost te zien geweest in Hoogeveen, Beilen,
Assen en Monnickendam. De kosten betreffen vooral vervoer, brochures met beschrijving van
de helden en openingskosten bij de tentoonstelling in Monnickendam.
Tegenover deze kosten staat een vergoeding van €1.515,-- van de gemeente Hoogeveen
namens de drie Drenthse gemeenten. De Drenthse gemeenten hebben daarnaast de kosten
voor de opening bij hen voor eigen rekening genomen.
Dag rechten van de mens, scholengemeenschap Reigersbos
Kosten betreffen dagvoorzitter en bloemetje panelleden.
Dag rechten van de mens, expositie CEC-gebouw
Kosten voor opening van de tentoonstelling, muzikale ondersteuning, geluidsversterking en
catering
Diverse herdenkingen
In de loop van het jaar heeft het comité bij diverse herdenkingen kransen gelegd. Auswitchherdenking, herdenking februaristaking, herdenking Driemond, nationale herdenking in
Loenen en de Indië herdenking in Amstelveen
Vooruitbetaald 2017
Voor een scholenproject in Driemond in 2017 zijn kosten vooruit betaald
Bestuurskosten
De bestuurskosten bestaan uit vergaderkosten, kosten e-herkenning, visitekaartjes en
dergelijke. Vergaderkosten welke rechtstreeks aan een activiteit toe te rekenen zijn, zijn bij de
betreffende activiteit ondergebracht.
Overige kosten
De belangrijkste uitgaven die hier geboekt zijn betreffen nog niet betaalde rekeningen uit
2015 met betrekking tot activiteiten in de Stopera. Ook de kosten van de huur van een
opslagbox zijn hier ondergebracht. Daarnaast betreffen deze kosten voornamelijk
bankkosten.

