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Dit	  is	  het	  jaarverslag	  van	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	  Het	  behandelt	  de	  
werkzaamheden	  en	  projecten	  van	  het	  derde	  jaar	  van	  de	  Stichting.	  Lees	  meer	  over	  onder	  
andere	  het	  verteltheaterproject	  in	  Rotterdam-‐Centrum	  en	  de	  ouderensoos	  in	  
Delfshaven.	  
	  
	  
Veel	  leesplezier	  
	  
Martine	  Romer	  
Mirjam	  Hensgens	  
	   	  

1.	  INLEIDING	  
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In	  het	  voorjaar	  van	  2013	  is	  de	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  opgericht	  door	  Mirjam	  
Hensgens	  en	  Martine	  Romer,	  met	  als	  doel:	  het	  bevorderen	  van	  het	  welzijn	  van	  senioren	  
door	  het	  middel	  van	  creatieve	  projecten.	  	  
De	  stichting	  volgt	  nauwlettend	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  zorg	  en	  het	  welzijn	  voor	  
ouderen.	  	  
	  
De	  stichting	  had	  als	  oorsprong	  2	  soorten	  projecten	  voor	  ogen:	  	  
	  

1. Creatieve	  projecten	  die	  uitgaan	  van	  (geestelijk)	  gezonde	  ouderen,	  die	  gezien	  de	  
nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  overheidsbeleid,	  steeds	  langer	  thuis	  blijven	  wonen.	  
Deze	  projecten	  zijn	  wijkgericht	  in	  samenwerking	  met	  een	  wijkzorgorganisatie.	  	  

	  
2. Creatieve	  projecten	  voor	  mensen	  die	  verblijven	  in	  een	  zorg-‐	  of	  verpleegcentrum.	  	  

	  
Beide	  type	  projecten	  gaan	  uit	  van	  de	  levensthema’s	  die	  de	  ouderen	  bezighouden.	  De	  
bedoeling	  is	  met	  individuele	  aandacht	  deze	  individuele	  thema’s	  naar	  boven	  te	  halen	  en	  
daar	  op	  creatieve	  wijze	  een	  nieuwe	  dimensie	  aan	  te	  geven.	  	  
	  
Bij	  project	  type	  2	  is	  een	  goede	  samenwerking	  tussen	  externe	  en	  interne	  betrokkenen	  
van	  groot	  belang.	  De	  interne	  betrokkenen,	  zoals	  activiteitenbegeleiders	  en	  
zorgmedewerkers	  zijn	  vaak	  al	  (in	  enige	  mate)	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  leeft	  bij	  de	  
oudere.	  De	  externe	  betrokkenen	  kijken	  met	  een	  frisse	  blik	  naar	  mogelijkheden	  voor	  het	  
welzijn	  van	  de	  oudere.	  	  
	  
Bij	  alle	  projecten	  gaat	  de	  stichting	  uit	  van	  een	  samenwerking	  met	  alle	  direct	  
betrokkenen	  en	  de	  organisaties	  waaraan	  zij	  verbonden	  zijn.	  Elk	  project	  krijgt	  hiermee	  
een	  bij	  de	  organisatie	  en	  deelnemers	  passend	  resultaat.	  
	   	  

2.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  met	  3	  bestuursleden.	  	  
In	  2016	  is	  initiatiefnemer	  Martine	  Romer	  teruggetreden	  uit	  het	  bestuur.	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2016	  uit:	  
Martine	  Romer,	  voorzitter	  (tot	  1	  april	  2016)	  
Sylvia	  Renting,	  voorzitter	  (vanaf	  1	  april	  2016)	  
Ad	  van	  den	  Corput,	  penningmeester	  
Mirjam	  Hensgens	  ,	  secretaris	  
	  
Er	  zijn	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  De	  activiteiten	  worden	  door	  de	  bestuursleden	  
geïnitieerd	  en	  eventueel	  uitgevoerd.	  Deels	  worden	  de	  activiteiten	  uitgevoerd	  door	  
derden,	  die	  per	  project	  worden	  aangetrokken.	  	  
	  

	  
Netwerk	  
De	  stichting	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  vast	  gezicht	  geworden	  bij	  diverse	  overleggen	  en	  
bijeenkomsten.	  
	  
Zo	  zijn	  in	  2016	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  bezocht:	  
	  

• Coalitie	  Erbij	  Rotterdam	  
• Broodje	  COID	  
• BOTU	  aangenaam:	  Beekhuizen	  Bindt	  (in	  de	  wijk	  Bospolder	  –	  Tussendijken)	  	  
• Bijeenkomst	  Welzijn,	  gebiedscommissie	  Delfshaven	  
• Congres	  Week	  tegen	  Eenzaamheid	  

	  
	  
Verder	  is	  er	  over	  projecten	  afstemming	  geweest	  met	  Lelie	  Zorggroep	  zorgcentra	  Atrium	  
en	  Siloam,	  met	  Spirit	  55+,	  met	  Odensehuis	  Hoeksche	  Waard,	  met	  Schiezicht,	  met	  Zowel	  
Delfshaven	  en	  met	  WMO	  Radar.	  	   	  

3.	  ORGANISATIE	  

4.	  ACTIVITEITEN	  
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Projecten	  
	  
Atrium	  en	  het	  verhaal	  van	  Rotterdam-‐Centrum	  
Februari	  t/m	  juni	  2016	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  gesprekken	  met	  30	  bewoners	  in	  Atrium	  en	  in	  de	  wijk	  zijn	  een	  aantal	  
thema’s	  en	  uitspraken,	  die	  gezamenlijk	  leven,	  geselecteerd.	  Met	  de	  thema’s	  en	  
uitspraken	  is	  een	  verteltheatervoorstelling	  gemaakt	  met	  muziek,	  theater,	  verhalen	  en	  
beeld.	  	  
Een	  zestal	  geïnterviewden	  hebben	  zelf	  in	  deze	  voorstelling	  de	  verhalen	  en	  anekdotes	  
verteld.	  En	  op	  sommige	  momenten	  werden	  een	  aantal	  geïnterviewden	  die	  in	  het	  publiek	  
zaten	  ook	  om	  een	  reactie	  gevraagd.	  	  
De	  anekdotes	  werden	  afgewisseld	  met	  muziek,	  vooral	  bekende	  Rotterdamse	  liedjes	  die	  
iedereen	  kon	  meezingen.	  	  Zo	  werd	  de	  voorstelling	  interactief.	  
De	  voorstelling	  is	  op	  22	  juni	  en	  1	  juli	  gespeeld	  in	  t	  Trefpunt	  van	  Zorgcentrum	  Atrium.	  	  
Op	  22	  juni	  werd	  de	  muziek	  verzorgd	  door	  pianist	  Loek	  Nijman	  (zelf	  ook	  bijna	  80	  jaar),	  
die	  regelmatig	  in	  Atrium	  speelt.	  	  
In	  totaal	  bezochten	  120	  mensen	  de	  gratis	  voorstelling.	  
Na	  afloop	  was	  op	  beide	  dagen	  een	  hapje	  en	  een	  drankje,	  zodat	  bezoekers	  konden	  
napraten	  en	  herinneringen	  ophalen.	  De	  hapjes	  werden	  gemaakt	  door	  bewoners	  van	  de	  
huiskamer	  van	  zorgcentrum	  Atrium.	  
Op	  10	  oktober	  is	  op	  uitnodiging	  van	  Pluspunt	  nogmaals	  gespeeld	  in	  Zorgcentrum	  Pniël	  
in	  Rotterdam-‐Kralingen.	  	  
	  
Decor	  en	  tentoonstelling	  
Voor	  het	  maken	  van	  een	  decor	  op	  basis	  van	  het	  script	  is	  de	  samenwerking	  gezocht	  met	  
de	  buren	  van	  Zorgcentrum	  Atrium.	  Dit	  is	  VIA-‐kunst,	  instituut	  voor	  kunst	  van	  de	  straat.	  
Deze	  galerie,	  atelier	  en	  muziekstudio	  biedt	  dak-‐	  en	  thuislozen,	  verslaafden,	  
vluchtelingen	  en	  anderen	  met	  weinig	  middelen	  ruimte	  voor	  expressieve	  uitingen.	  	  
	  

	  
Zij	  maakten	  behalve	  een	  decor	  ook	  een	  ouderen-‐rap,	  die	  tijdens	  de	  voorstelling	  is	  
gespeeld.	  
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Om	  het	  decor	  af	  te	  maken	  werd	  een	  groot	  aantal	  geraniums	  in	  de	  ruimte	  geplaatst.	  Na	  de	  
voorstellingen	  werden	  deze	  aan	  alle	  mensen	  die	  meegewerkt	  hadden	  als	  bedankje	  
gegeven.	  
	  
Met	  de	  schildergroep	  die	  elke	  donderdag	  onder	  leiding	  van	  kunstenaar	  Jim	  
Manduapessy	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  aan	  het	  werk	  is,	  is	  een	  tentoonstelling	  gemaakt	  
van	  de	  werken	  die	  door	  de	  deelnemers	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  zijn	  gemaakt.	  	  
Jim	  heeft	  samen	  met	  een	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  schildergroep,	  de	  79-‐jarige	  bewoner	  
Freek	  Höppener,	  de	  poster	  ontworpen.	  
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Oude,	  nieuwe	  Talenten,	  Delfshaven	  
September	  t/m	  November	  2016	  in	  Schiezicht	  
	  
Van	  29	  september	  t/m	  24	  november	  werd	  een	  Ouderensoos	  georganiseerd	  in	  
Schiezicht.	  De	  ouderensoos	  bestond	  uit	  een	  serie	  van	  7	  activiteiten	  in	  de	  wijk	  
Tussendijken,	  Delfshaven.	  Deze	  serie	  werd	  georganiseerd	  in	  samenwerking	  met	  
welzijnsorganisatie	  Zowel,	  Wijkorganisatie	  Schiezicht	  en	  een	  tiental	  kunstenaars	  uit	  
Delfshaven	  en	  Rotterdam.	  
	  
Op	  donderdagen	  vanaf	  29	  september	  t/m	  24	  november	  2016	  	  van	  14.00u	  tot	  17.00u	  
was	  er	  een	  activiteit	  in	  Schiezicht	  in	  Tussendijken.	  De	  organisatie	  van	  de	  activiteiten	  was	  
in	  handen	  van	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	  Zij	  zorgde	  ook	  deels	  voor	  de	  communicatie.	  De	  
activiteiten	  werden	  gegeven	  door	  kunstenaars,	  elke	  week	  een	  andere.	  Zowel	  heeft	  de	  
activiteiten	  onder	  haar	  klanten	  bekend	  gemaakt.	  Tijdens	  deze	  7	  middagen	  werden	  de	  
volgende	  activiteiten	  georganiseerd:	  	  
	  
29	  september:	  Je	  bent	  nooit	  te	  oud	  om	  te	  leren	  jongleren	  met	  Loes	  Hazelebach	  
6	  oktober:	  Iedereen	  kan	  breien	  met	  Zeynep	  Karatas	  
13	  oktober:	  Kies	  je	  kleur	  met	  Clara	  Froger	  
27	  oktober:	  Dansen	  vanuit	  je	  luie	  stoel	  met	  Dianne	  Steenbrink	  	  
3	  november:	  Schilder	  je	  leven	  met	  Ludo	  Roders	  
10	  november:	  Collages	  maken	  met	  Martine	  Romer	  
24	  november:	  Vilten	  met	  je	  hart,	  je	  hoofd	  en	  je	  handen	  met	  Connie	  Toet	  
	  
In	  totaal	  hebben	  45	  mensen	  meegedaan	  aan	  deze	  activiteiten.	  Sommigen	  kwamen	  elke	  
week	  terug.	  Anderen	  kwamen	  voor	  een	  speciale	  activiteit.	  De	  meesten	  kwamen	  uit	  de	  
buurt.	  
	  
Vooruitlopend	  op	  deze	  serie	  activiteiten	  organiseerde	  Welzijnsorganisatie	  Zowel	  in	  juli	  
en	  augustus	  2016	  het	  Lang	  Leve	  Kunst	  Zomerprogramma.	  In	  het	  kader	  hiervan	  
organiseerde	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  op	  25	  juli	  in	  Schiezicht	  een	  workshop	  schilderen	  
met	  Connie	  Toet	  en	  Martine	  Romer.	  Er	  waren	  10	  deelnemers.	  
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Workshops	  Kom	  Erbij,	  bij	  die	  mooie	  verhalen	  
23	  september	  en	  28	  december	  2016	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  
	  
Met	  het	  spelen	  van	  het	  360	  verhalen	  spel	  worden	  deelnemers	  uitgenodigd	  een	  verhaal	  
te	  vertellen.	  Het	  spel	  bestaat	  uit	  een	  draaischijf	  op	  een	  bord	  met	  thema’s.	  De	  punt	  van	  de	  
schijf	  komt	  op	  een	  strook	  met	  vier	  mogelijke	  thema’s	  terecht.	  Vervolgens	  gooi	  je	  met	  een	  
dobbelsteen	  om	  te	  bepalen	  uit	  welke	  periode	  van	  jouw	  leven,	  je	  een	  verhaal	  vertelt.	  Dan	  
maak	  je	  de	  keuze	  uit	  een	  thema	  en	  vertelt	  iets.	  De	  andere	  deelnemers	  kunnen	  zich	  
daarbij	  aansluiten	  met	  de	  herinneringen	  die	  zij	  hebben	  aan	  dit	  thema	  of	  aan	  de	  periode	  
waarover	  het	  gaat.	  	  
Intussen	  maken	  de	  begeleiders	  tekeningen	  van	  pastelkrijt	  bij	  de	  verhalen	  van	  de	  
deelnemers.	  Die	  tekening	  kreeg	  de	  verhalenverteller	  mee.	  Omdat	  dit	  vaak	  losse,	  
schetsachtige	  tekeningen	  zijn,	  bracht	  dat	  regelmatig	  ontspanning	  en	  gelach	  met	  zich	  
mee.	  Sommigen	  waren	  zeer	  vereerd	  dat	  ze	  een	  tekening	  kregen.	  Thema’s	  die	  o.a.	  ter	  
sprake	  kwamen	  waren:	  heb	  jij	  ook	  wel	  eens	  kattenkwaad	  uitgehaald	  vroeger	  en	  zo	  ja,	  
wat	  deed	  je	  dan?,	  bijzondere	  buren,	  de	  Kerstdagen	  (eenzaamheid),	  waar	  heb	  je	  vroeger	  
op	  school	  gezeten,	  vrienden	  (o.a.	  uit	  Amerika),	  het	  maken	  van	  cruises,	  het	  overlijden	  van	  
dierbaren	  (echtgenoten	  bijvoorbeeld),	  het	  proberen	  te	  organiseren	  van	  “woongroepen”,	  
het	  werk	  in	  het	  verzet	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog,	  de	  bootreis	  van	  het	  Feyenoord	  
legioen	  naar	  Lissabon	  in	  1963,	  het	  er	  nog	  zo	  goed	  uitzien	  op	  je	  90e,	  tot	  welke	  taalgroep	  
hoort	  het	  Roemeens,	  hoe	  kun	  je	  bijblijven	  op	  je	  98e	  terwijl	  je	  bijna	  niet	  meer	  kan	  zien	  of	  
horen,	  over	  kinderen.	  
Deze	  vorm	  van	  verhalen	  naar	  boven	  halen,	  brengt	  diepere	  lagen	  aan	  de	  oppervlakte	  en	  
verbindingen	  tot	  stand.	  Hierbij	  worden	  de	  zware	  thema’s	  (zoals	  overlijden	  en	  ziektes)	  
niet	  geschuwd.	  Die	  mogen	  er	  zijn.	  
Op	  beide	  data	  waren	  er	  voornamelijk	  bewoners	  uit	  Atrium	  aanwezig.	  Op	  zowel	  23	  
september	  als	  op	  28	  december	  deden	  10	  mensen	  mee.	  
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Voorbereidingen	  
	  
De	  stichting	  is	  constant	  in	  gesprek	  met	  allerlei	  organisaties.	  Dit	  leidt	  regelmatig	  tot	  een	  
samenwerking.	  In	  deze	  samenwerking	  wordt	  een	  project	  verder	  vormgegeven	  en	  
gezocht	  naar	  financiering.	  In	  2016	  is	  onder	  andere	  gewerkt	  aan	  de	  volgende	  projecten:	  
	  

• Siloam	  en	  het	  verhaal	  van	  Hoogvliet-‐Zalmplaat	  
De	  verteltheatervoorstelling	  die	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  werd	  georganiseerd,	  kreeg	  veel	  
belangstelling	  van	  andere	  zorgcentra.	  Onder	  andere	  Reyerheem	  in	  Ridderkerk	  en	  Siloam	  
in	  Hoogvliet	  hadden	  belangstelling.	  Uiteindelijk	  is	  met	  Siloam	  in	  Hoogvliet	  de	  
samenwerking	  verder	  voortgezet.	  Er	  is	  bij	  diverse	  fondsen	  subsidie	  aangevraagd.	  
Afhankelijk	  hiervan	  zal	  in	  2017	  dit	  project	  uitgevoerd	  worden.	  
	  

• Senioren	  verbeelden	  Cool	  
In	  2014	  hebben	  de	  Werkgroep	  Anders	  Ouder	  Worden	  en	  Spirit	  55+	  een	  serie	  fotografie	  
en	  schilderworkshops	  georganiseerd:	  Cool	  in	  Beeld.	  
Vanuit	  deelnemers	  en	  gemeente	  was	  er	  interesse	  voor	  een	  vervolg	  op	  deze	  succesvolle	  
serie	  workshops.	  
Creatief	  Welzijn	  Senioren	  heeft	  met	  de	  oorspronkelijke	  initiatiefnemers	  en	  gemeente	  
gesproken	  om	  te	  kijken	  of	  het	  haalbaar	  was	  een	  nieuwe	  serie	  te	  ontwikkelen.	  Dit	  bleek	  
het	  geval.	  De	  gemeente	  en	  Spirit	  55+	  waren	  bereid	  om	  een	  deel	  van	  de	  kosten	  te	  dragen.	  
Zorgcentrum	  Atrium	  had	  interesse	  om	  de	  workshops	  te	  huisvesten.	  Er	  zijn	  nog	  extra	  
fondsen	  aangevraagd	  en	  er	  is	  contact	  gelegd	  met	  de	  kunstenaar	  die	  in	  Atrium	  
schildermiddagen	  organiseert	  en	  met	  een	  fotograaf.	  In	  februari	  2017	  gaat	  de	  nieuwe	  
serie	  workshops	  van	  start.	  
	  

• Doorstart	  Ouderensoos	  
Het	  project	  Nieuw	  Oude	  Talenten	  in	  Delfshaven	  werd	  goed	  ontvangen.	  Deelnemers	  en	  
Schiezicht	  zouden	  graag	  zien	  dat	  dit	  project	  een	  vervolg	  krijgt	  in	  Schiezicht.	  In	  de	  
bestaande	  opzet	  is	  het	  project	  vrij	  duur,	  terwijl	  er	  geen	  inkomsten	  vanuit	  de	  deelnemers	  
zijn.	  Samen	  met	  Schiezicht,	  Gemeente	  en	  de	  deelnemers	  zoekt	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
naar	  een	  oplossing	  om	  de	  ouderensoos	  voort	  te	  zetten.	  Zij	  hoopt	  in	  februari/maart	  2017	  
een	  doorstart	  te	  kunnen	  maken.	  
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Stage	  
	  
Drie	  studenten	  van	  Hogeschool	  Leiden	  hebben	  de	  stichting	  benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  
een	  stage-‐opdracht	  konden	  doen	  bij	  ons	  voor	  hun	  minor	  Levensloop.	  
Martine	  Romer	  heeft	  de	  studenten	  namens	  de	  stichting	  begeleid.	  
Zij	  hebben	  een	  onderzoek	  naar	  de	  activiteitenbehoefte	  gedaan	  onder	  65-‐plussers	  in	  de	  
wijk	  Charlois	  in	  Rotterdam.	  
In	  november	  ontving	  de	  stichting	  het	  adviesrapport.	  Er	  is	  nog	  geen	  vervolg	  gegeven	  aan	  
de	  uitkomsten	  van	  dit	  rapport.	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  website	  en	  een	  twitter-‐account.	  Regelmatig	  post	  zij	  op	  beiden	  
updates	  over	  haar	  werkzaamheden.	  Voor	  de	  projecten	  worden	  flyers	  verspreid	  en	  in	  de	  
nieuwsberichten	  van	  de	  wijk	  of	  organisatie	  geplaatst.	  
	  

	  

	  
Website	  

	  

	  
Nieuwjaarskaart	  

5.	  COMMUNICATIE	  
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De	  stichting	  ontvangt	  geen	  structurele	  inkomsten	  en	  heeft	  geen	  medewerkers	  in	  
dienst.	  Per	  project	  wordt	  financiering	  aangevraagd.	  In	  2016	  is	  voor	  meerdere	  
projecten	  financiering	  ontvangen.	  Niet	  alle	  projecten	  werden	  in	  2016	  uitgevoerd.	  
De	  financiering	  die	  bestemd	  is	  voor	  projecten	  die	  in	  2017	  uitgevoerd	  worden	  is	  
op	  een	  spaarrekening	  gezet.	  
Per	  uitgevoerd	  project	  is	  een	  inhoudelijk	  en	  financieel	  verslag	  verkrijgbaar.	  
	  
De	  uren	  die	  de	  bestuursleden	  voor	  het	  netwerken	  en	  opzetten	  van	  nieuwe	  
projecten	  voor	  de	  stichting	  besteden,	  zijn	  onbetaald.	  In	  totaal	  hebben	  de	  
bestuursleden	  220	  uur	  besteed	  aan	  bestuurszaken,	  communicatie	  en	  netwerk.	  
Aan	  de	  projecten	  hebben	  de	  bestuursleden	  398	  uur	  besteed.	  Voor	  deze	  uren	  
hebben	  de	  bestuursleden	  een	  kleine	  vergoeding	  uit	  de	  projectgelden	  ontvangen.	  
Deze	  bedroeg	  in	  2016	  in	  totaal	  €	  920,-‐	  exclusief	  BTW.	  
	  
In	  2016	  werden	  de	  projecten	  van	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
ondersteunt	  door:	  Spirit	  55+,	  Lelie	  Zorggroep,	  Zowel,	  Gemeente	  Rotterdam,	  
Fonds	  RCOAK,	  Stichting	  Van	  Leeuwen	  van	  Lignac,	  Stichting	  VIA-‐kunst,	  Coalitie	  
Kom	  Erbij,	  Schiezicht,	  Prins	  Bernhard	  Cultuurfonds,	  Fonds	  Sluyterman	  van	  Loo.	  
	   	  

6.	  FINANCIEN	  
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Balans	  en	  winst/verlies	  rekening	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  2016	  
	  
Kosten	   2016	   2015	   2014	   Opbrengsten	   2016	   2015	   2014	  
Project	  Niet	  
Iedereen	  houdt	  
van	  Bingo	  

0	   2.836	   181	   Project	  Niet	  
iedereen	  
houdt	  van	  
Bingo	  

0	   1.000	   2.300	  

Project	  Atrium	   11.511	   	   	   Project	  
Atrium	  

11.713	   	   	  

Project	  
Delfshaven	  

2.987	   	   	   Project	  
Delfshaven	  

4.400	   	   	  

Workshops	  
Kom	  Erbij	  

250	   	   	   Workshops	  
Kom	  Erbij	  

460	   	   	  

Project	  Siloam	   0	   	   	   Project	  
Siloam	  

2.500	   	   	  

Project	  Cool	  in	  
Beeld	  

0	   	   	   Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

2.000	   	   	  

bestuurskosten	   181	   	  194	   	  	  	  45	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Rente	   1	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultaat	   	   	   	   	   6.145	   (2.030)	   2.074	  
	  
	  
Activa	   2016	   2015	   2014	   Passiva	   2016	   2015	   2014	  
Bank	   1.700	   	  	  	  	  57	   2.074	   Algemene	  

reservering	  
108	   	  	  	  	  57	   	  

	   	   	   	   Reservering	  
Project	  Niet	  
iedereen	  
houdt	  van	  
Bingo	  

0	   0	   1.574	  

Spaarrekening	   4.501	   	   	   Reservering	  
Cool	  in	  
Beeld	  

2.000	   	   	  

	   	   	   	   Reservering	  	  
Siloam	  

2.500	   	   	  

	   	   	   	   Reservering	  
Delfshaven	  

1.413	   	   	  

	   	   	   	   Reservering	  
Kom	  erbij	  

210	   	   	  

Debiteuren	   1.550	   0	   1.000	   Crediteuren	   1.520	   0	   1.500	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totaal	   7.751	   57	   3.074	   	   7.751	   57	   3.074	  
	  


