Stichting Amersfoort in Dialoog
Jaarverslag 2017

Amersfoort, maart 2018
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Stichting Amersfoort in Dialoog heeft als wens en doel om mensen elkaar te laten
ontmoeten en met elkaar te verbinden. Dit doen we om een bijdrage te leveren aan de
samenleving in Amersfoort. Daarvoor gebruiken we de dialoog als middel. Dit is onze
missie.
Stichting Amersfoort in Dialoog vindt het belangrijk dat iedereen die woont, studeert en/of
werkt in Amersfoort in de gelegenheid wordt gesteld om anderen te ontmoeten. Wij zijn
van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het
leven in onze stad bevordert. De dialoog vinden wij juist in de huidige tijd waarin wij leven
waarin veel gebeurt daarvoor een uitstekend middel: open, onbevangen,
onbevooroordeeld met anderen in Amersfoort in gesprek gaan over thema’s die allen
kunnen boeien; je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt;
luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien
een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben. We denken dat dit alles waardevol en
inspirerend is. Wij hopen op deze wijze een wezenlijke bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid in onze stad. Dat is in het algemeen belang van Amersfoort. Die ontmoetingen
willen wij mogelijk maken al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Dit is onze
visie.
Iedereen in Amersfoort - individueel en in groepsverband, van jong tot oud, in private en
publieke ruimte – moet kennis kunnen hebben van de mogelijkheden die de dialoog biedt
en deze mogelijkheden kunnen ervaren. We dragen uit wat de dialoog is, we
organiseren/ondersteunen/faciliteren dialogen, uit eigen naam, in samenwerking met
anderen en op uitnodiging van anderen. We trainen en bieden beginnende en gevorderde
gespreksleiders, evenals gastdocenten. We ondersteunen tafelorganisatoren. We bieden
inhoudelijke ondersteuning voor de dialogen. We werken met iedereen samen die door de
dialoog – letterlijk of figuurlijk – helpt Amersfoort mooier te maken. En, hoewel we zoveel
mogelijk mensen de mogelijkheden van de dialoog willen laten ervaren en doorgeven,
stellen we kwaliteit boven kwantiteit. Dit is ons aanbod.
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In ons meerjarenplan 2016-2018 hebben we voor 2017 de volgende zeven doelstellingen
opgenomen:
1. Samenwerking met en tussen dialoogpartners bevorderen. Binnen Amersfoort houden
diverse organisaties/initiatieven zich direct en/of indirect bezig met de dialoog. We
vinden het belangrijk om met deze organisaties de samenwerking te bevorderen en om
met hen een actieve verbinding te leggen. Aangemoedigd door de Gemeente
Amersfoort, is in 2015 besloten de samenwerking tussen een aantal van deze
organisaties via bijeenkomsten actief op te zoeken. Doel van deze bijeenkomsten is om
onderlinge kennis te delen, met elkaar samen te werken en bevorderen van
gezamenlijke dialoogactiviteiten. Na een aantal bijeenkomsten in 2016 willen we in
2017 de contacten en samenwerking versterken.
2. Uitbreiden van en activeren van het netwerk van gespreksleiders, tafelorganisatoren,
trainers, vrijwilligers en ambassadeurs. We willen zoveel mogelijk mensen in
Amersfoort de kracht van de dialoog laten ervaren. Dat kan alleen als er veel mensen
aan een dialoog willen deelnemen, een dialoog willen organiseren en/of begeleiden, als
gespreksleider getraind worden, trainingen voor gespreksleiders willen verzorgen,
meehelpen bij de organisatie van dialoogactiviteiten en/of helpen uitleggen wat een
dialoog is.
3. Onderhouden en verder ontwikkelen van een goed werkende website: ‘als je iets wilt
met de dialoog in Amersfoort, begin dan hier’. Als we zoveel mogelijk mensen de kracht
van de dialoog willen laten ervaren, dan is het belangrijk dat mensen waar, wanneer,
hoe en met wie ze dat kunnen doen. Ook omdat we op basis van vrijwilligheid werken,
de organisatie klein is en de middelen beperkt, denken we dat een goed werkende
website voor Amersfoort in Dialoog startpunt en centrum van de organisatie van en
communicatie over dialoogactiviteiten kan zijn.
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(vervolg doelstellingen voor 2017)
4. Gekwalificeerde gespreksleiders trainen via workshops en (verdiepings)trainingen.
Gekwalificeerde gespreksleiders maken aan de verschillende (kinder)dialoogtafels de
dialoog mogelijk. We hebben ons daarom als belangrijk doel gesteld om
gespreksleiders op meerdere momenten in het jaar heen, afhankelijk van de
dialoogmomenten, te trainen/op te leiden, bij te scholen en ervaring te laten
opdoen.
5. (kinder)dialogen (laten) organiseren in Amersfoort
We willen dat zoveel mogelijk mensen in Amersfoort de mogelijkheden van de
(kinder)dialoog kennen en kunnen ervaren. Dit houdt in dat we moeten bijdragen
aan het doen plaatsvinden van veel en verschillende (kinder)dialogen. Amersfoort in
Dialoog kan dit alleen doen, in samenwerking met anderen, of op uitnodiging van
anderen. Daarnaast zullen we de dialoog en de mogelijkheden van de dialoog onder
de aandacht brengen van jong en oud in Amersfoort.
6. De dialoog inhoudelijk ondersteunen
Weten wat een dialoog is en hoe je dialoog voert of begeleidt is één, ook de ruimte
vinden voor het onderwerp is wat anders. Daarom ontwikkelen we voor iedere
dialoog achterzakvragen, associatiekaarten, foto’s en-of tekeningen en andere
handvatten, die gespreksleiders en deelnemers inspireren en ondersteunen in de
dialoog over het desbetreffende onderwerp of thema
7. Financiële middelen verwerven
Stichting Amersfoort in Dialoog is een vrijwilligersorganisatie. Dat neemt echter niet
weg dat er financiële middelen nodig zijn om de website te kunnen hosten, materiaal
te kunnen laten maken, enz. De stichting ontvangt geen subsidie; we zijn vooralsnog
(vooral) aangewezen op donaties, giften en sponsoring (in geld en in natura).
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In 2017:
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-

Zijn er 2 bijeenkomsten van de zogenaamde dialoogpartners geweest. Aan deze
bijeenkomsten, waarvoor Stichting Amersfoort in Dialoog het voortouw heeft
genomen, hebben vertegenwoordigers deelgenomen van het Amersfoorts Platform
voor Levensbeschouwingen en Religies, Stichting Cultura/de Cultuurcoach,
Buurtbestuur/Wijkvertegenwoordiging Vermeer-Berg-Leusderkwartier & Bosgebied
(VBBL), Stichting Milli Görüs Amersfoort/Jongerencentrum Rahman ,Gemeente
Amersfoort, Tegenlicht Meetup Amersfoort, Indebuurt033 en Stichting Amersfoort
in Dialoog. We hebben in 2017 het accent gelegd op activiteiten en projecten:
waarin kunnen we samenwerken en/of kunnen we elkaar ondersteunen. Een aantal
van dergelijke projecten is in 2017 gepland en/of gerealiseerd. (deze activiteiten
hebben te maken met doelstelling 1)

-

Hebben we tijdens de dialoogactiviteiten veel nieuwe dialoogliefhebbers ontmoet
en hebben veel deelnemers, gespreksleiders, tafelorganisatoren, trainers en
ambassadeurs uit eerdere jaren ook weer meegedaan aan dialoogactiviteiten en/of
meegeholpen om deze mogelijk te maken. Via een dialoogliefhebber die in het
verleden heeft deelgenomen aan een training voor gespreksleiders zijn we in
contact gekomen met de Zorggroep Charim. De contacten met Amersfoortse
organisaties en initiatieven in het dialoognetwerk hebben geleiden tot de
kennismaking met nieuwe deelnemers, gespreksleiders, tafelsecretarissen en
tafelorganisatoren. Bekende gezichten zagen we bijvoorbeeld bij de kinderdialogen,
naast de vele nieuwe gespreksleiders. We kijken met veel plezier en waardering
terug op alle kennismakingen en vervolggesprekken en -activiteiten die tijdens de
dialoogactiviteiten voor en/of in samenwerking met de Mevalana-moskee,
Tegenlicht Meetup, het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en
Religies, de ABC-scholen, MBO Amersfoort, Indebuurt033, Buurtbestuur VermeerBerg-Leusderkwartier & Bosgebied (VBBL), Stadslab033 en Zorggroep Charim
hebben plaatsgevonden. De aandacht die van en via Omroep EVA kregen voor de
(kinder)dialoog leidde ook tot toezeggingen voor deelname aan dialoogactiviteiten.

(vervolg In 2017:)
…
Hetzelfde geldt voor deelname aan de BurgerBorrel en een bijeenkomst van het
Maatschappelijk Platform Amersfoort. De BurgerBorrel heeft o.a. geleid tot een
samenwerking met het Humanistisch Verbond Eemland.(deze activiteiten hebben te
maken met doelstelling 2).
-

Hebben we aan de website weinig veranderd, met uitzondering van de teksten die
geplaatst zijn. Vooral de nieuwspagina hebben we intensief gebruikt; we hebben veel
nieuwsberichten geplaatst en de zes nieuwsbrieven die we hebben verstuurd zijn op
de website terug te vinden. Daarnaast hebben we foto’s van bijeenkomsten geplaatst
en zijn er dialoogtafels aangemaakt via de website: het ging om de dialoogtafels in
het kader van de Stadsontmoeting 2017, enkele onder eigen vlag georganiseerde
dialoogtafels en de dialoogtafels die in de Week van de Dialoog/ Week van Respect
zijn georganiseerd. Naast de website communiceert Stichting Amersfoort in Dialoog
via een eigen Twitteraccount, Facebookpagina en LinkedIn-groep en een Instagrampagina. Nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd aan belangstellenden en zijn via
de website toegankelijk. (doelstelling 3)

-

Heeft een aantal (potentiële) gespreksleiders in het kader van de Stadsontmoeting in
maart 2017 heeft een aantal (potentiële) gespreksleiders de training voor
gespreksleiders gevolgd. Ook 11 jongeren van de Mevlana-moskee hebben de
training tot gespreksleider gevolgd. 17 medewerkers van Zorggroep Charim hebben
ook deze training gevolgd, zodat zij intern als dialoogbegeleider de gesprekken
tussen nieuwe medewerkers in het kader van een opleidingsprogramma kunnen
begeleiden. In september 2017 hebben wijkbewoners van en mensen die in VermeerBerg-Leusderkwartier & Bosgebied werken een training gevolgd voor gespreksleider
en tafelsecretaris van de te organiseren buurtdialogen. In het najaar hebben 10
docenten van MBO Amersfoort (School voor Welzijn) een turbotraining
gespreksleider van de dialoog. In het kader van de kinderdialoog hebben 13 mensen
(opnieuw) aan de training(en) voor gespreksleiders van de kinderdialoog meegedaan.
de ontwikkelde workshop over de dialoog en de rol van de gespreksleider gevolgd
(deze activiteiten hebben te maken met doelstelling 4).

-
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(vervolg In 2017:)
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-

Zijn de eerder ontwikkelde trainingen, naar vorm, inhoud en materiaal volop en naar
tevredenheid van deelnemers gebruikt. We hebben de invulling van de training voor
gespreksleiders van de kinderdialoog in beperkte mate aangepast, mede in overleg
met Marinda Pieron. Ten behoeve van de buurtdialogen in de wijk Vermeer-BergLeusderkwartier & Bosgebied hebben we materiaal ontwikkeld voor de rol van
tafelsecretaris. (doelstelling 4).

-

Is ten behoeve van de gastles over de dialoog, die op basisscholen gegeven kan
worden, wederom gebruik te maken van de les en docentenhandleiding die door
Marinda Pieron is ontwikkeld. (doelstelling 4)

-

Heeft In maart 2017 de Stadsontmoeting plaatsgevonden; een dialoog op initiatief van
het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies met ondersteuning
van Amersfoort in Dialoog. In maart is tijdens een VPRO Tegenlicht Meetup
bijeenkomst over democratie een dialoogtafel georganiseerd en begeleid. In mei
hebben we een workshop/dialoog verzorgd op uitnodiging van Rotaract Zeist. In juni,
juli en augustus hebben we een dialoogtafel georganiseerd, mede om gespreksleiders
in een kleine setting ervaring te laten opdoen, maar deze dialoogtafels zijn wegens
gebrek aan deelnemers geannuleerd. Ook zijn in 2017 in het kader van de Week van
de Dialoog een aantal (kinder- en jongerendialogen georganiseerd en/of ondersteund.
De kinderdialogen – waaraan 140 kinderen uit groep 7 en 8 hebben deelgenomen zijn georganiseerd in samenwerking met de ABC scholen Kruiskamp-Koppel, De Laak
en Nieuwland. De jongerendialogen hebben plaatsgevonden bij MBO Amersfoort
(School voor Welzijn en School voor Economie en Ondernemen). Voor beide dialogen
is samengewerkt met Indebuurt033/Gemeente Amersfoort in het kader van de Week
van Respect die samenviel met de Week van de Dialoog. (deze activiteiten hebben te
maken met doelstelling 5).

(vervolg In 2017:)
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-

hebben we de Stadsontmoeting 2017, met als dialoogleidraad ‘Geduld of ongeduld;
waarmee bereik je iets?’, inhoudelijk ondersteund met achterzakvragen voor de
gespreksleiders. We hebben de jongeren- en kinderdialoog in 2017 met
achterzakvragen, associatiekaarten en geselecteerde gedichten ontwikkeld en/of
aangeboden aan gespreksleiders, om hen te ondersteunen met het begeleiden van de
dialoog rondom de vraag ‘Respect: waar vind je het?’. Voor de buurtdialogen in de
wijk Vermeer-Berg-Leusderkwartier & Bosgebied, die worden georganiseerd door
wijkbewoners i.s.m. het buurtbestuur en ondersteund door Indebuurt033 en Stichting
Amersfoort in Dialoog en in 2018 zullen plaatsvinden, hebben we achterzakvragen
ontwikkeld voor gespreksleiders en verslagvormen voor de
tafelsecretarissen.(doelstelling 6).

-

In 2017 zijn we op verschillende manieren ondersteund in de financiering, de
organisatie en/of het faciliteren van de dialoog. We hebben donaties en giften van
particulieren ontvangen. Leden van de Rabobank Amersfoort Eemland hebben ons
financieel gesteund via de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Amersfoort
Eemland heeft om niet vergaderruimte ter beschikking gesteld en ondersteunt Verrijk
je Wijk (buurtdialogen). Voor het verzorgen van een training aan medewerkers van
Zorggroep Charim hebben we een vergoeding ontvangen. Meer informatie over de
financiële situatie in 2017 vindt u verderop in dit verslag (doelstelling 7).

We waren en zijn gemotiveerd en in staat om mensen in Amersfoort de kracht van de
dialoog te laten ontdekken. De expertise die daarvoor nodig is, is binnen Amersfoort in
Dialoog aanwezig en anders weten we, wanneer dat nodig is, met anderen samen te
werken. Ook om andere redenen werken we graag samen met anderen: mensen,
organisaties, initiatieven. Dat hebben we in 2017 dan ook volop gedaan. Samen kunnen
we nog meer deelnemers – van jong tot oud -, gespreksleiders en tafelorganisatoren
mobiliseren op basis van enthousiasme, vrijwilligheid en de aansluiting bij de kracht van
de dialoog die velen in Amersfoort ervaren en/of wensen.
We hebben – ook - in 2017 de vele mogelijkheden, de grote kracht en de mooie
resultaten van de dialoog en van samenwerken voor en in de dialoog ervaren. Dat gaat
niet vanzelf en vraagt veel tijd en aandacht. Als die tijd en aandacht er om wat voor
begrijpelijke reden dan ook niet is, dan is dat merkbaar. Na de twee bijeenkomsten met
de dialoogpartners/het dialoognetwerk is geconcludeerd dat het momenteel
onvoldoende mogelijk blijkt om bijeenkomsten te organiseren op een moment dat dit
iedereen uitkomt. Dat is jammer. Dat neemt niet weg dat de verschillende organisaties
en initiatieven elkaar (goed) hebben leren kennen en zijn er in 2017 veel projecten en
activiteiten geweest waarin er sprake is van een vruchtbare samenwerking Er zijn dan
ook geen tekenen dat zonder de bijeenkomsten die samenwerking niet gecontinueerd zal
worden.
Ook binnen Stichting Amersfoort in Dialoog merken we dat we soms niet die tijd en
aandacht aan projecten, activiteiten of plannen kunnen geven die we wel willen geven.
We zijn nog met te weinig mensen – ook mensen die overdag beschikbaar zijn voor
afspraken, afstemming, plannen, etc. – en we zijn daarom ook nog steeds kwetsbaar. In
2018 hopen we hierin structurele verandering te kunnen brengen.
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We zijn in 2017 t.o.v. 2016 beter bekend geworden Mensen en organisaties weten ons beter
zelf te vinden, ook als het gaat om de dialoog of activiteiten buiten de Week van de Dialoog
om. De vraag van Zorggroep Charim is daar een prachtig voorbeeld van. We willen in de
komende periode onze communicatie via de website, nieuwsbrieven, social media en
drukwerk te verbeteren, maar moeten daarin tegelijkertijd realistisch zijn, gelet op de
beschikbare tijd van mensen en de beperkte middelen. Het lukt ons nog steeds maar moeilijk
om redactionele aandacht in de regionale (huis-aan-huis)bladen te krijgen en dat vinden we
wel belangrijk: niet alle communicatie kan digitaal. Tegelijkertijd hebben we in 2017 ervaren
dat dialoogactiviteiten, vooral die in samenwerking met andere organisaties bereiken, een
groot en positief effect op de bekendheid van Stichting Amersfoort in Dialoog geven. Samen
werken aan, voor en in de dialoog is en blijft geweldig en dat zullen we blijven doen en waar
mogelijk meer gaan doen.
We schreven in het jaarverslag van 2016 dat “er tal van mensen, organisaties, instellingen,
bedrijven en (bewoners)initiatieven zijn die, net zoals Amersfoort in Dialoog, het ontmoeten
en verbinden belangrijk vinden en (mede) daartoe activiteiten ontplooien. Het aanbod van
mensen, organisaties, instellingen, bedrijven en (bewoners)initiatieven en activiteiten is
enorm en divers. We zien hierin een grote belangstelling voor de dialoog, waaraan veel
waarde en betekenis wordt toegekend. We zijn blij met deze belangstelling en
betrokkenheid, en we leveren graag onze bijdrage daaraan. Tegelijkertijd vragen we ons of er
niet (heel) veel mensen, organisaties, instellingen, bedrijven en initiatieven bezig zijn met
min of meer hetzelfde, waardoor de kans bestaat dat er op heel veel plaatsen geprobeerd
wordt het wiel opnieuw uit te vinden.” Dat geldt nog steeds: we blijven daarom inzetten om
samen te werken met andere mensen, organisaties, instellingen, bedrijven en initiatieven.
Amersfoort is en blijft veelzijdig en divers in inwoners, wijken, bedrijvigheid, welvaart,
welzijn, betrokkenheid, samenhang, leefbaarheid en tevredenheid. Die veelzijdigheid en
diversiteit kan bij uitstek recht worden gedaan in de dialoog. We zien de diversiteit en
veelzijdigheid ook –gedeeltelijk- terug in de tafelorganisatoren en gespreksleiders van en in
de deelnemers aan de dialoog. Aangezien we zoveel mogelijk mensen de kracht van de
dialoog laten ervaren, zijn we blij dat we in de mensen die op wat voor manier dan betrokken
zijn bij de dialoog de diversiteit en veelzijdigheid terugvinden. Tegelijkertijd - en daarom
gebruiken we de term ‘gedeeltelijk’ zien we niet iedereen aan een dialoogtafel, terwijl wij –
en met ons de deelnemers, gespreksleiders, tafelorganisatoren en samenwerkingspartners –
dat wel graag zouden willen. Dit schreven we vorig jaar in ons jaarverslag en dat geldt nog
steeds. Tegelijkertijd hebben we in 2017 gezien en gemerkt dat de diversiteit en
veelzijdigheid die Amersfoort kenmerkt, beter zichtbaar en hoorbaar is geworden in de
dialoog en de dialoogactiviteiten. We zijn daar blij mee!
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In mei 2017 is Roelof Zwaagstra vanwege persoonlijke omstandigheden afgetreden als
penningmeester en bestuurslid van Stichting Amersfoort in Dialoog
Het bestuur van Stichting Amersfoort in Dialoog bestond op 31 december 2017 uit de
volgende bestuursleden:
Astrid van Ekeren, voorzitter
Natasja Stam, secretaris
Anita van Beek, lid
Seger Zegers, penningmeester.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten en zijn gezamenlijk
bevoegd.
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Hierna vindt u het financieel verslag van Stichting Amersfoort in Dialoog.
De balans (met toelichting) en de staat van baten en lasten (met toelichting) zijn
samengesteld door het bestuur, in lijn met de richtlijn 650 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ 2016-13), model C2 voor kleine fondsenwervende instellingen.
Ter vergelijking zijn de gegevens over 2016 conform de richtlijn verwerkt en opgenomen.
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Staat van baten en lasten 2017/2016

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterij-organisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

2017

2016

500
743

160

497

1243

657

438

38

1681

695

Besteed aan doelstellingen

541

804

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

51
188

71
175

Som van de lasten

780

1060

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

901

-355

901

-355

401

-355

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten of
diensten
Overige baten
Som van de baten

Lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

14

500

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2017
Baten
In 2017 heeft de stichting voor € 500,- aan schenkingen van particulieren ontvangen. Tijdens
de georganiseerde trainingsavonden voor gespreksleiders is door de aanwezigen € 7,75,gegeven, in de vorm van een donatie in een collectebus. Daarnaast is van het Amersfoorts
Platform voor Levensbeschouwing en Religies een bedrag ontvangen voor het gebruik van
de website van Stichting Amersfoort in Dialoog in het kader van de Stadsontmoeting en
heeft Zorggroep Charim betaald voor een door Stichting Amersfoort in Dialoog verzorgde
training voor interne gespreksleiders. Deze baten zijn als ‘baten als tegenprestatie’ in de
staat van baten en lasten opgenomen. Van de Rabobank Amersfoort Eemland heeft Stichting
Amersfoort in Dialoog twee donaties ontvangen: een uit de Rabobank Clubkas campagne en
een ten behoeve van het project ‘Verrijk je wijk’.
De locaties voor de trainingen zijn om niet ter beschikking gesteld aan de stichting.
Rabobank Amersfoort Eemland heeft om niet een aantal keren vergaderruimte ter
beschikking gesteld aan Stichting Amersfoort in Dialoog ten behoeve van de bijeenkomst van
de Dialoogpartners/het Dialoognetwerk.

Lasten
Besteed aan doelstellingen
In 2017 heeft de stichting € 541,- besteed aan de realisatie van haar doelstellingen. Naast de
hosting van & het gebruik en beheer van de website, en zijn er posters en flyers gedrukt om
bekendheid te geven aan de Week van de Dialoog. Voor het gebruik van de planningstool
van Nederland in Dialoog t.b.v. het aanmaken van dialoogtafels en het aanmelden door
deelnemers en gespreksleiders moet nog betaald worden.
Wervingskosten
Stichting Amersfoort in Dialoog heeft in 2017 € 51,- uitgegeven aan werving: een deel van de
kosten van de hosting en het beheer van de website is als ‘wervingskosten’ aangemerkt,
omdat de website – die primair wordt ingezet om de doelstellingen van de stichting te
realiseren, ook gebruikt wordt om mensen en organisaties op de mogelijkheid te wijzen om
de stichting met donaties, giften etc. te ondersteunen.
Kosten beheer en administratie
De bankkosten bedroegen in 2017 € 171,-. Onder ‘beheer- en bestuurskosten’ is een uitgave
van €17,- aan Maakum opgenomen in verband met de administratieve wijziging van de
domeinnaamhouder.
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Bestemming saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten (€ 901,-) is verdeeld over de overige reserves en
bestemmingsfonds. Het bedrag dat als bestemmingsfonds is opgenomen komt overeen met
de donatie van de Rabobank Amersfoort Eemland t.b.v. het project ‘Verrijk je wijk’.
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Balans Stichting Amersfoort in Dialoog

31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
0
Voorraden
Vorderingen & lopende activa
Effecten
Liquide middelen

40
1309

Fondsen:
waarvan: bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden:
Totaal

17

188
1309
1309

Totaal

PASSIVA
Reserves & fondsen
Reserves
waarvan: bestemmingsreserves
waarvan: overige reserves

0

549

228
228

148
549

148

500
1049
260

0
148
40
40

1309
1309

228
228

Toelichting bij de balans 2017
Activa
De activa van Stichting Amersfoort in Dialoog bestonden in 2016 enkel uit vlottende activa.

Passiva
De reserves zijn in 2017 toegenomen als gevolg van een positief saldo van baten en lasten.
Een bedrag van € 500,- is opgenomen als bestemmingsfonds; het gaat hier om de donatie
t.b.v. het project Verrijk je wijk. Deze donatie van de Rabobank mag alleen aan dit project
besteed worden.
Er is wederom een voorziening opgenomen om het gebruik van de planningstool, waarmee
op de website van de stichting dialoogtafels aangemaakt kunnen worden en waarvoor per
dialoogtafel die ook heeft plaatsgevonden een bedrag aan Nederland in Dialoog betaald
moet worden, te kunnen betalen. De voorziening die in 2016 voor dit doel getroffen is, is
opgenomen in de voorziening in 2017.
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