
Financieel jaarverslag 2020 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost 

Financieel verslag 2020 Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost 

Onvangsten: 

Gemeente Amsterdam subsidie € 14.498,00 

Totaal €  14.498,00 

Begroot € 14.498,00 

Uitgaven: 

Dodenherdenking 4 mei: 

Organisatiekosten (bank) 

Diversen 

€ 1.922,32 

€ 212,64 

€ 527,68 

Subtotaal € 2.662,64 

Begroot € 4.700,00 

Loenen: € 114.32 

Subtotaal € 114,32 

Begroot € 255,00 

Driemond: € 0,00 

Subtotaal € 0,00 

Begroot € 625,00 

Schilderijencollectie & educatie € 299,99 

Subtotaal € 299,99 

Begroot € 0,00 

Bevrijdingsdag 5 mei 

Diversen 

€ 545,00 

€ 527,67 

Subtotaal € 1.072,67 

Begroot € 3.450,00 

Indiëlezing 

Film 

Diversen 

€ 2.746,22 

€ 200,00 

€ 527,67 

Subtotaal € 3.473,89 

Begroot € 3.350,00 

Dag van de rechten van de mens: € 0,00  

Subtotaal € 0,00 

Begroot € 400,00 

Februari herdenking € 62,87 

Subtotaal € 62,87 

Begroot € 00,00 

Herdenking bevrijding Nederlands Indië 

Diversen 

€ 6.057,87 

€ 527,68 

Subtotaal € 6.585,55 

Begroot € 2.350,00 

 

Totaal 

 

€ 14.271,93 

Begroot € 15.130,00 
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Resultaat 2020 € 226,07  

 

Balans 31 december 2020: 

Activa 

Betaalrekening Triodos 

Rendementsrekening Triodos 

 

 

€ 1.031,66 

€ 6.009,94 

Totaal € 7.041,60 

Passiva 

egalisatiereserve 

nog te betalen 2020 

eigen vermogen 

 

 

€ 714,90 

€ 450,00 

€ 5.876,70 

Totaal € 7.041,60 

 

Balans 31 december 2019: 

Activa; 

Betaalrekening Triodos 

Rendementsrekening Triodos 

Vooruitbetaalde kosten 2020 

 

€ 5.161,59 

€ 6.011,94 

€ 142,00 

Totaal € 11.315,53 

Passiva; 

egalisatiereserve 

nog te betalen 2019 

eigen vermogen 

 

€ 714,90 

€ 4.950,00 

€ 5.650,99 

Totaal € 11.315,53 

 

Door de corona pandemie moest in een aantal gevallen worden overgegaan tot digitale 

activiteiten. De kosten van deze digitale alternatieven hebben geleid tot hogere uitgaven. Het 

positieve resultaat over 2020 van €226,07 kon mede worden behaald door het niet 

doorgaan van enkele activiteiten in dat jaar, met name de Dag van de Rechten van de 

Mens. Het streven is deze Dag in te halen in combinatie met de uitvoering in 2021, 

waarbij het bedrag van  €226,07 zou kunnen worden doorgeschoven naar 2021. 
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Samenvatting prestaties 2020 

Een overzicht van de activiteiten met meetbare resultaten 

Aanvullen met cijfers van andere kanalen       

Activiteit Voorbereidingsbijeenkomsten Deelnemers/bezoekers/views op 
digitale media 

V.1 Herdenking 
Driemond 

3 maal  Niet doorgegaan i.v.m. corona 

V.2 Herdenking 
4mei 

5 maal 540 maal bekeken via Facebook en 
Youtube 

V.4 Vieren 5mei  6 maal Ruim 140 maal bekeken via 
Facebook en Youtube 

V.5 Augustusdagen 
Indië en Diaspora 

4 maal 2167 maal bekeken via Youtube 
kanalen 

VII. Indië-lezing 5 maal 180 bezoekers in de OBA, meer dan 
200 maal bekeken via Youtube 

VIII. Dag van de 
Rechten van de 
Mens 

5 maal Niet doorgegaan i.v.m. corona 

   

Toelichting uitgaven 

 

Zie voor details van de uitgevoerde activiteiten het Jaarverslag 2020. 

Door de corona pandemie moest zoals gemeld worden geschoven tussen de begrote 

activiteiten.  

 

V.1 Herdenking Driemond 

Deze activiteit is niet doorgegaan i.v.m. COVID-19. 

V.2 Herdenking 4 mei  

Aangepast programma i.v.m. COVID-19. Kosten van bloemstukken, kosten filmproductie 

door Zuidoost TV: opnamen Holendrechtplein, trompetsolo ‘last post’, muzikale pianosolo’s, 

halfstok hangen van de vlag, dubbel interview stadsdeelraad voorzitter met voorzitter 

kinderraad, toespraak comité voorzitter, en voordracht gedicht. 

V.3 Loenen 

De kosten zijn gemaakt als bijdrage in een gezamenlijk bloemstuk. Reiskosten e.d. zijn dit 

jaar door de deelnemers niet gedeclareerd. 

V.4 Viering 5 mei  

Aangepast programma i.v.m. COVID-19. Kosten voor tekst, uitvoering en opname van een 

gedicht op muziek toegespitst op 5 mei. Gefilmd door de uitvoerend kunstenaar en 

gemonteerd door Zuidoost TV. 

V.5 Herdenking Februaristaking  

Dit betreft de kosten voor een bloemstuk bij de herdenking van de Februaristaking. 
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V.5 Herdenking bevrijding Nederlands Indië  

Kosten voor conceptontwikkeling, productie, research, camera, audio, artiest, sprekers, 

montage van de documentaire DIASPORA | Erfgoed in beweging en een bloemstuk bij het Indië 

monument in Amstelveen. De presentatie van de documentaire DIASPORA Erfgoed in Beweging 

heeft in het najaar nog geleid tot een vertoning in het najaar in de centrale OBA: Beyond Walls 

presenteerde daar een programma over de betekenis van ’meerstemmigheid en ons koloniaal 

verleden’. Eveneens met livestream. 

VI.1 Schilderijen collectie & educatie ook in jaarverslag 

Kosten voor opslag van de schilderijen “Echte helden”. 

 

VII. Indië-lezing 

Dit betreft de uitgaven ( voorbereiding, zaalhuur, catering, sprekers, danser en muzikale 

ondersteuning) voor de Indië-lezing op 9 maart in de OBA. Deze is georganiseerd in 

samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. 

 

VIII. Dag rechten van de mens, scholengemeenschap Reigersbos 

Deze activiteit is niet doorgegaan i.v.m. COVID-19, en uitgesteld naar 2021. 

Bestuurskosten 

De bestuurskosten bestaan uit vergaderkosten, kosten e-herkenning, visitekaartjes en 

dergelijke. Deze kosten zijn ondergebracht bij de verschillende activiteiten. De kosten die de 

bank heeft berekend zijn ondergebracht bij de 4 mei-herdenking. 


