Exploitatie rekening 4/5 mei comité Amsterdam Zuidoost 2017
Inkomsten
Ontvangen rente
0,00
reguliere subsidie stadsdeel Amsterdam Zuidoost
14.298,00
Bijdrage V-fonds tbv van de Indië-Lezing
ANBI gift tbv lesmateriaal
Bruikleen Schilderijen

638,134,83
200,-

Totaal
15.270,83

Exploitatie overschot

1.084,19

Uitgaven
Indië-lezing en herdenking augustusdagen
3.289,07
4 mei herdenking
2.887,05
5 mei viering bevrijding
4.171,42
Twijfelindo Transitoire post 2016
Dag rechten van de mens, scholengemeenschap Reigersbos

99,60
1.538,71

Expositie "Echte Helden"

180,00

Diverse herdenkingen

146,00

Bestuurskosten
633,38
Overige kosten
1240,46
totaal uitgaven
14.186,14

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.
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 en leges gemeentelijke vergunningen,
De kosten voor de kinderherdenking ( woensdagochtend in april) in Driemond zijn in de post
opgenomen
5 mei viering
Kosten voor voorbereiding, brieven aan Boy Ecury, live streaming, huur CEC, flyers en
dergelijke.
Twijfelindo
Het betreft een transitoire post uit 2016 tav betalingen aan Armando Ello.
Dag rechten van de mens, scholengemeenschap Reigersbos
Kosten betreffen dagvoorzitter en voorbereidingen.
Tentoonstelling "Echte Helden"
De tentoonstelling is buiten Amsterdam Zuidoost te zien geweest Ede en Lunteren.
Dag rechten van de mens, expositie CEC-gebouw
Diverse herdenkingen
In de loop van het jaar heeft het comité bij diverse herdenkingen kransen gelegd. Februari
staking herdenking, nationale herdenking in Ereveld Loenen en de Indië herdenking in
Amstelveen
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 kosten van de huur van een opslagbox zijn hier ondergebracht. Daarnaast betreffen deze
kosten voornamelijk bankkosten en onderzoek en kosten van een nieuwe website.

