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Balans
t/m dec - 2014

Dialoog in aktie/1018DP AMSTERDAM

ACTIVA eindsaldo beginsaldo | PASSIVA eindsaldo beginsaldo
VORDERINGEN | EIGEN VERMOGEN
- Debiteuren 1.250,00 5.325,00 | - Eigen vermogen 1.758,48 1.758,48

---------------- ---------------- | - Resultaat lopend boekjaar 1.377,42
1.250,00 5.325,00 | ---------------- ----------------

| 3.135,90 1.758,48
LIQUIDE MIDDELEN |
- Bank 12.771,43 7.610,98 | BESTEMMMINGSRESERVES
- Spaarrekening 1.945,47 50,00 | - Res. PC publiciteit 1.500,00 1.500,00

---------------- ---------------- | - Dialoog Festival Amsterdam 1.831,00
14.716,90 7.660,98 | - Interreligieuze dialoog 5.500,00

| - Innovatiebudget 4.000,00
| ---------------- ----------------
| 12.831,00 1.500,00
| KORT VREEMD VERMOGEN
| - Nog te bet. personeelskosten 9.727,50
| ---------------- ----------------
| 9.727,50
|

---------------- ---------------- | ---------------- ----------------
Totaal Activa 15.966,90 12.985,98 | Totaal Passiva 15.966,90 12.985,98

================ ================ | ================ ================
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Winst & Verlies overzicht
t/m dec - 2014

Dialoog in aktie/1018DP AMSTERDAM
grootb omschrijving periode periode saldo t/m saldo t/m budg.t/m jaar/ vooruit
rek p12-2013 p12-2014 p12-2013 p12-2014 p12-2014 budg geboekt
8001 Opbrengsten projecten 26.976,75 50.446,93 26.976,75 50.446,93
8002 Al-KABIR 448,40 448,40
8101 Dialoogfestival 13 september 4.047,50 4.047,50

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAAL Opbrengsten (+) 26.976,75 54.942,83 26.976,75 54.942,83

****** BRUTO RESULTAAT 26.976,75 54.942,83 26.976,75 54.942,83
============== ============== ============== ============== ============== ==============

4011 Personeelskosten 14.557,50 14.605,00 14.557,50 14.605,00
4051 Declaraties 300,00 300,00
4081 Verwilligersvergoeding 280,00- 280,00-
4300 Kantoorbenodigdheden 1.011,75 1.011,75
4320 Drukwerk 2.585,55 793,65 2.585,55 793,65
4325 Publiciteit 1.500,00 1.500,00
4351 Trainingskosten 1.000,12 1.350,00 1.000,12 1.350,00
4355 Catering 281,92 736,25 281,92 736,25
4360 Projectkosten 5.497,62 11.540,19 5.497,62 11.540,19
4361 Publicatie interviews 5.951,69 5.951,69
4362 Rondvaart Ouderkerk 4.400,00 4.400,00
4475 Parkeerkosten 279,83 279,83
4600 Bankrente & kosten 89,61 124,95 89,61 124,95
4795 Overige algemene kosten 35,95 1.141,10 35,95 1.141,10

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAAL Kosten (-) 25.268,27 42.234,41 25.268,27 42.234,41

****** BEDRIJFSRESULTAAT 1.708,48 12.708,42 1.708,48 12.708,42
============== ============== ============== ============== ============== ==============

9050 Diverse lasten 11.331,00 11.331,00
-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

TOTAAL Diverse Lasten (-) 11.331,00 11.331,00

****** FISCAAL RESULTAAT 1.708,48 1.377,42 1.708,48 1.377,42
============== ============== ============== ============== ============== ==============

****** NETTO RESULTAAT 1.708,48 1.377,42 1.708,48 1.377,42
============== ============== ============== ============== ============== ==============
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Winst & Verlies overzicht
t/m dec - 2014

Dialoog in aktie/1018DP AMSTERDAM
grootb omschrijving periode periode saldo t/m saldo t/m budg.t/m jaar/ vooruit
rek p12-2013 p12-2014 p12-2013 p12-2014 p12-2014 budg geboekt

15-04-2015 15:45 / S0442 / B07 / © 1984-2015 Cash Software bv, tel. 070-3560570 Blad 2
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TOELICHTING JAARREKENING 2014 

Namen en nummers projecten 

1. Nieuw West, Jong en Oud in dialoog 
2. [nummer is niet in gebruik] 
3. Dialoog  Zuid 2013 en 2014 (vrijwilligersinitiatieven Zuid) 
4. Keti Koti 2013 Herdenking Stadsdeel Zuid 
5. VITOK, VITaal Ontmoet Kwetsbaar (Fonds Sluyterman van Loo & RCOAK) 
6. Protestants Christelijk onderwijs, Dialoog in Actie voor de klas 
7. [nummer is niet in gebruik] 
8. Keti Koti 2014 (vrijwilligersinitiatieven Zuid en DMO) 
9. Giften 
10. Herdenking slavernij Zuid (subsidieregeling herdenkingen Zuid) 
11. Kerk en Wereld: goede gesprekken doen wonderen 
12. Stichting Haëlla: goede gesprekken doen wonderen 
13. KNR/PIN: goede gesprekken doen wonderen 
14. Dialoogfestival 

 

Balans 

Het eigen vermogen is toegenomen van € 1.758,48 eind 2013 naar € 3.135,90 eind 2014. 
 
Er is een bestemmingsreserve opgenomen van € 1.500 in het project 6 Dialoog in Actie voor 
de klas, uitgevoerd met steun van de Protestantse Stichting tot Steun van het 
Godsdienstonderwijs in Amsterdam. Dit bedrag is bestemd voor het verslag en de 
aanpassing van de website. 
 
Er is een bestemmingsreserve opgenomen voor het Dialoogfestival van € 1.831. 
 
Er is een bestemmingsreserve opgenomen van € 5.500 voor de uitvoering van het project 
'Goede gesprekken doen wonderen', projectnummers 11, 12, 13, in 2015. 
 
Er is een bestemmingsreserve opgenomen van € 4.000 voor innovatie en ontwikkeling van 
de Dialoogcafés  door en voor ouderen.  
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AFGERONDE PROJECTEN 2013 

• 1. Nieuw West 
In Nieuw West organiseerde DiA in 2013 in opdracht van het Stadsdeel Nieuw West vier 
dialogen tussen oud en jong en twee trainingen voor gespreksleiders. Dit project is in 2014 
afgerond en verantwoord. 

• 2.  [nummer is niet in gebruik] 

• 4. Keti Koti: herdenking van de slavernijgeschiedenis 2013 

DiA was actief en intensief betrokken bij de organisatie van activiteiten rondom Keti Koti, de 

herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. Dit project is verantwoord 

en afgerond in 2014. 

 

AFGERONDE PROJECTEN 2014 

• 3. Dialoog Zuid 2013 en 2014 

Zowel in 2013 als in 2014 ontving Dialoog in Actie € 2.000 uit het subsidiebudget 

vrijwilligersinitiatieven van het Stadsdeel Zuid. Voor 2013 is dit in 2014 afgesloten en 

verantwoord aan het Stadsdeel Zuid. In 2014 heeft Dialoog in Actie volgens afspraak twee 

dialogen georganiseerd. Tevens is hiermee het Dialoogcafé Olympia in het Olympisch 

Kwartier opgezet. Dit Dialoogcafé is een samenwerkingsproject tussen Dialoog in Actie, 

Cordaan (Olympisch Kwartier) en de Willem de Zwijgerkerk. In 2014 zijn drie bijeenkomsten 

gehouden: oktober - oorlog en vrede, november - levenskunst, december - helpen & 

geholpen worden. Ook werd in De Badcuyp een bijeenkomst voor de vrijwilligers gehouden 

over de toekomst van Dialoog in Actie. De bijdrage van het Stadsdeel is gebruikt voor deze 

bijeenkomsten en om een deel van de Algemene Kosten te dekken. Het project is 

verantwoord en afgesloten met een resultaat van € 0,- 

 

• 5. VITOK, Vitaal Ontmoet Kwetsbaar: dialoog in actie voor en door ouderen 

Een subsidie van twee particuliere fondsen stelde DiA in staat om een reeks van dialogen te 

organiseren rond het thema Vitaal Ontmoet Kwetsbaar. DiA bracht diverse groepen ouderen 

in gesprek met elkaar en met bewoners van woonzorgcentra. Vrijwilligers signaleerden dat 

ouderen in de knel dreigden te komen door sluiting van de betrokken woonzorgcentra 

(Amsterdam Amsta en Sint Jacob). Naar aanleiding van die bijeenkomsten bracht DiA een 

persbericht uit dat bijdroeg aan de agendering van schrijnend beleid.  

In D’Oude Raai (Cordaan), de Ontmoeting (Combiwel) en Torendael (Puur Zuid) zijn 

succesvolle bijeenkomsten gehouden. Deze drie instellingen wensen meer van dit soort 

bijeenkomsten. In de Pijp is een begin van een netwerk welzijn voor ouderen opgebouwd. 

Het project liep over twee jaar. In december 2014, na ontvangst van het verslag, hebben de 

fondsen betaald. In januari 2015 was de feestelijke slotbijeenkomst in D’Oude Raai en nam 
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Marijn van Ballegooijen, wethouder van Zuid, het boekje ‘Zorg om zorg’ in ontvangst. Naast 

een uitleg van onze methode bevat deze publicatie foto’s van de bijeenkomsten en 

interviews met de bezoekers, vrijwilligers en professionals die deelnamen aan de 

activiteiten. We werken aan een vervolgproject: Dialoogcafé’s door en voor ouderen. Dit 

project is verantwoord en afgesloten met een positief resultaat van € 229,18. 

 

• 8. Keti Koti 2014 (vrijwilligersinitiatieven en DMO) 

Ook in 2014 heeft Dialoog in Actie meegewerkt aan activiteiten rondom de herdenking van 

de slavernijgeschiedenis en het vieren van de bevrijding. Op 1 juni was de herdenking voor 

het Huis van de Burgemeester (ooit de woning van Paulus Gaudin, slavenhouder in de West). 

Op 15 juni vond een herdenking met bevrijdingsfeest plaats in de Pijp. Op 17 juni was de Keti 

Koti dialoogtafel in de Oranjekerk, en op 26 juni de jaarlijkse boottocht vanaf Amsterdam-

Zuid naar de Joodse begraafplaats in Ouderkerk a/d Amstel. Sinds 129 ligt Elieser hier 

begraven, een tot slaaf gemaakte uit Suriname. Al deze activiteiten voert DiA uit in 

samenwerking met de Stichting Eer en Herstel, Vereniging Opo Kondreman, het bekende 

café Mansro en de Oranjekerk. Het Stadsdeel Zuid droeg € 2.000 bij uit het subsidiebudget 

vrijwilligersinitiatieven. Hiervan zijn zaken als podium, krans, dialoogbegeleiding en flyers 

betaald. Tevens is hiervan de Keti Koti dialoogtafel met eenvoudige maaltijd bekostigd. De 

Centrale stad betaalt € 4.400 voor de boottocht in 2013. Dit project is verantwoord en 

afgesloten met een positief resultaat van € 52,05. 

 

• 10. Herdenking slavernij 2014 

Voor Keti Koti, herdenking slavernijgeschiedenis, zie ook project 8, stelde het Stadsdeel Zuid 

een bedrag van € 5.000 beschikbaar uit de subsidieregeling herdenkingen. Hiervan zijn zaken 

als vergunning, coördinatie DiA, muziekbands, verhalenavond op 1 juni 2014 en de huur van 

de geluidsinstallatie betaald. Dit project is in 2014 verantwoord en afgesloten met een 

positief resultaat van € 284,11. 

 

• 14. Dialoogfestival 

Op zaterdag 13 september 2014 vond in Amsterdam het Festival voor het Goede Gesprek 

plaats. Meer dan 100 liefhebbers van het goede gesprek genoten van een proeverij van 

dialoogmethoden en mooie onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan. Dialoog in 

Actie verzorgde, naast de logistiek, de financiële administratie voor dit project. De 

Protestantse Diaconie Amsterdam doneerde € 1.000 voor dit project en stelde ruimte ter 

beschikking voor een zeer schappelijk bedrag. Wij zijn de diaconie zeer erkentelijk voor het 

mogelijk maken van dit Dialoogfeest. De circa 100 Deelnemers betaalden toegang. Er is een 

positief resultaat van € 1.831. Dit is gelabeld voor het Festival van 2015. 
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LOPENDE PROJECTEN 

 
• 6. Dialoog in Actie voor de klas 
Vrijwilligers van DiA geven les in dialoog op acht basis- en middelbare scholen.De 

Protestantse Stichting tot Steun van het Godsdienstonderwijs Amsterdam geeft hiervoor 

subsidie. De brugklassen van het Amsterdams Lyceum gaan in dialoog in de Willem de 

Zwijgerkerk. In 2014 is een serie lessen opgezet rondom religieuze thema’s. Deze lessen 

worden in 2014 en 2015 gegeven op scholen. Dit project wordt afgerond in 2015. In 2013 

heeft het fonds 5.000 euro betaald en in 2014 € 5.000. Dit project wordt verantwoord en 

afgerond in september 2015. 

• 7. [nummer is niet in gebruik] 

• 9. Giften 

Gert-Jan Wijnands heeft zijn inkomsten uit het scholenproject geschonken aan Dialoog in 

Actie. Joke Jongejan ontving een vergoeding voor de foto’s die zij in 2014 gemaakt heeft. 

Van de Protestantse Diaconie Amsterdam ontvingen wij giften uit de collectes in de 

wijkkerken van Amsterdam ter waarde van € 1621. Wij bedanken alle gevers van harte. Hun 

giften zijn toegevoegd aan de reserves om de Algemene Kosten mee te betalen. 

 

• 11. Kerk en Wereld 

In 2014 ontving Dialoog in Actie een subsidie van Kerk en Wereld, Stichting Haëlla en KNR 

Projecten in Nederland voor de uitvoering van een serie van zes interreligieuze dialogen in 

Zuid en Oost en twee jongerendialogen. Plus twee trainingen voor vrijwilligers. Het project 

‘Goede gesprekken doen wonderen’ wordt uitgevoerd in samenwerking met de Al Kabir 

Moskee, De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Diaconie. In 2014 zijn 

vier dialogen uitgevoerd, een training en een dialoog tussen jongeren en ouderen. Dit 

project hangt samen met 12 en 13. Kerk en Wereld heeft € 3.750 gegeven. Na 

verantwoording in september 2015, betaalt dit fonds nog € 1.250. 

 

• 12. Haëlla 

Zie hierboven. De Haëlla Stichting heeft € 3.000 gegeven voor dit project. 

 

• 13. KNR/PIN 

Zie onder 11. KNR/PIN heeft € 5.000 gegeven voor dit project. 

 

Algemene Kosten 

Betreft onder meer bankkosten, cartridges, onderhoud website, enz. In 2014 is hieraan  

€ 692,62 uitgegeven. Dit is betaald uit de reserves. 

 

 



KL9999 Nov-06

Datum 15-01-2015

Pagina 1

Onze referentie 5625987

Geachte klant,

Hierbij ontvangt u een Financieel Jaaroverzicht over het afgelopen jaar met de gegevens van

uw rekeningen en eventuele financieringen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het invullen

van uw belastingaangifte.

Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervoor aanvullende jaaropgaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Amsterdam

Betalen

NL95 RABO 0173 8931 55 EUR Rekening-courant
             Saldo 01-01-2014                  :                 7.610,98 C
             Saldo 31-12-2014                  :                12.771,43 C
             Door u ontvangen rente in 2014    :                     0,00
             Door u betaalde rente in 2014     :                     0,00

Sparen

NL39 RABO 3180 6373 07 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening
             Saldo 01-01-2014                  :                    50,00 C
             Saldo 31-12-2014                  :                 1.945,47 C
             Door u ontvangen rente in 2014    :                     0,03

Rabobank  Amsterdam

Financieel Jaaroverzicht 2014

Postbus 94374, 1090 GJ  Amsterdam

STICHTING "DIALOOG IN ACTIE"

NW HERENGR 18

1018 DP  AMSTERDAM

 

 

Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl/klantenservice en kies voor
Nieuws of neem contact op met onze bank.

Telefoon (020) 777 88 99

E-mail clientenadvies@amsterdam.rabobank.nl

Bankcode

3135

De informatie op dit Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens. Afhankelijk van uw fiscale positie kunt u deze
informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie.


