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Aan het bestuur van
Stichting A'DAM Music School
Overhoeksplein 21 A, 9e verdieping
1031 KS  Amsterdam

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting A'DAM Music School te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat
van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting A'DAM Music School. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouw-
heid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 30 juni 2020

De Hooge Waerder

J.J. Wagenaar
Accountant-Administratieconsulent                                                          



Algemeen

Oprichting stichting
Stichting A'DAM Music School is opgericht d.d. 27 maart 2015.

Inrichtingseisen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C1). Kleine rechtspersonen
mogen, mits de bestuursvergadering niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal
vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstelling is, waar mogelijk,
gebruik gemaakt.

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2018 bedroeg
€ 3.498.  Dit bedrag werd toegevoegd aan het vermogen. 

Bestuur
Het bestuur is gedurende 2019 gevormd door:

- De heer J.A.W. Brouwer (voorzitter)     
- De heer P.M. Scholte (penningmeester)
- Mevrouw E. de Klerk (secretaris)             
- De heer S.R. Stekkel (secretaris)         
- De heer D.C.P. Stutterheim           
- Mevrouw R. El Mouhandiz                    

ANBI
Stichting A'DAM Music School geniet de ANBI status.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Hieronder geven wij een verkorte opstelling van de staat van baten en lasten over 2019 met daarnaast
vergelijkende cijfers. 

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

€ € €
Baten 84.334 115.350 83.410

Projectkosten (22.609) (30.169) (24.596)

61.725 85.181 58.814

Personeelskosten 53.887 79.581 45.145
Afschrijvingen op materiële vaste activa 393 - -
Huisvestingskosten 313 - 3.214
Inventariskosten 121 750 197
Verkoopkosten 420 1.000 2.106
Kantoorkosten 862 650 434
Algemene kosten 5.481 3.200 4.679
Mutaties van het werkkapitaal - - (670)

Som der bedrijfslasten 61.477 85.181 55.105

Bedrijfsresultaat 248 - 3.709
Financiële baten en lasten (170) - (211)

Netto resultaat 78 - 3.498
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm met vergelijkende cijfers over voorgaand jaar.

Financiële structuur
31-12-2019 31-12-2018

€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 1.751 7,3 - -
Vorderingen 9.784 40,8 54.860 82,2
Liquide middelen 12.440 51,9 11.911 17,8

23.975 100,0 66.771 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 1.474 6,1 1.396 2,1
Voorzieningen - - 6.060 9,1
Langlopende schulden 20.000 83,4 - -
Kortlopende schulden 2.501 10,5 59.315 88,8

23.975 100,0 66.771 100,0
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Bestuursverslag

Algemene informatie
Een terugblik op het jaar 2019
Dit jaar stond bij Stichting A'DAM Music School in het teken van reorganiseren en heropbouwen. Zo
hebben we een nieuw curriculum opgesteld, nieuwe docenten en gastdocenten aangesteld en hebben
onze leerlingen meerdere optredens gegeven. 

Op 28 maart 2019 hebben onze leerlingen het podium gedeeld met Kenny B, Do en Ruth Jacott, tijdens
een optreden in het Sir Adam Hotel, om een samenwerking tussen het hotel en de stichting te lanceren.
Hierbij waren meer dan 300 gasten aanwezig, en ook de pers (Shownieuws en AT5) was erbij.

De eerste helft van 2019 stond in het teken van het herinrichten van ons lesprogramma. Het team heeft
zich kunnen voorbereiden op een nieuw schooljaar met nog meer inspirerende lessen, samenwerkingen
en optredens. Het hernieuwde kernteam van Stichting A'DAM Music School is in 2019 van start gegaan
met dit nieuwe programma, dat goed ontvangen werd door zowel bestaande als nieuwe leerlingen. 

Het jaar 2019 was wederom een jaar waarin Stichting A'DAM Music School een aantal uitdagingen
tegenkwam. De grootste uitdaging vond plaats aan het einde van het tweede kwartaal. In juli 2019
vertrok de zakelijk leider, waarna voor het kernteam een periode van herstellen en herinrichten aanbrak.
Mede dankzij inzet van het bestuur, nieuwe samenwerkingspartners en sponsordeals is 2019 alsnog een
mooi jaar geworden.

In september 2019 zijn we gestart met het nieuwe lesseizoen met een jong, inspirerend docententeam
en gastdocenten die toonaangevend zijn in de Nederlandse muziekindustrie. Met dit nieuwe
lesprogramma hebben we kinderen en jongeren mét of zonder Stadspas 60 lesuren, een eigen band, een
hechte groep, leuke evenementen en inspirerende docenten kunnen bieden.

Onze leerlingen hebben individueel ook grote dromen waargemaakt. Leerling Idaila heeft in twee
musicals gespeeld en leerling Dina is aangenomen op het Conservatorium van Haarlem én Enschede, dus
ze mag kiezen! Niet alleen op hen, maar ook op de leerlingen die voor het eerst meededen met onze
band-les, een podium durfden te beklimmen, of eindelijk die toonladder foutloos speelden, zijn we
ontzettend trots.

Ook werd er in 2019 een nieuw bestuur aangesteld. Een bestuur waar we erg trots op zijn, omdat het
stuk voor stuk mensen zijn die op hun eigen manier iets bij hebben gedragen aan Amsterdam en de
kunst- en cultuursector.

De activiteiten
In 2019 heeft Stichting A'DAM Music School de volgende activiteiten gerealiseerd:

A’DAM BAND
In ons hoofdprogramma volgen leerlingen muziekles bij ons en via sponsoring bij onze educatiepartners.
De talenten komen om de week op zaterdag samen. Hier spelen ze samen in een band en werken ze aan
een eigen repertoire. 

In het hoofdprogramma zijn een aantal optredens in A’DAM Toren opgenomen met als doel om te laten
zien wat onze leerlingen in huis hebben. De leerlingen worden gecoacht en begeleid door professionals
uit de muziek. Wij hebben twee groepen, ingedeeld naar leeftijd: de kids van 10–13 en de teens van
14–21.

AO Kids: 20 sessies, 60 contacturen, 24 leerlingen waarvan 61% Stadspas + nieuwe rap leerlingen
vanuit Hiphopschool, zie hieronder.
AO Teens: 20 sessies, 60 contacturen, 15 leerlingen waarvan 71% Stadspas. 
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Hiphopschool DOCK x AMS 
Hiphopschool is een traject waarin nieuw muzikaal talent uit Amsterdam Noord 8 weken lang leert over
en werkt aan nieuwe muziek, optredens en producties onder begeleiding van professionele artiesten en
coaches. In deze samenwerking tussen DOCK Jongerenwerk en Stichting A'DAM Music School is
hiphopmuziek de verbindende factor voor talentontwikkeling, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en
saamhorigheid.

Van 6 mei tot 20 juni - een wekelijks hiphopschool college.
Hiphopschool: 8 sessies, 24 contacturen, gemiddeld 35 leerlingen waarvan 70% Stadspas.

Nieuwe leerlingen geworven voor AMS BAND: 5

Summerschool AMS 
Summerschool is een workshopprogramma in de zomervakantie, gericht op andere creatieve uitingen en
disciplines, en persoonlijke groei. In 2019 hebben leerlingen een songwriting ‘camp’ gedaan waarbij ze
persoonlijke ervaringen omzetten in een tekst en uiteindelijk een lied. 

Van 5 tot en met 8 augustus 2019
Summerschool: 4 sessies, 12 contacturen, 12 leerlingen waarvan 65% Stadspas. 

IMC Weekendschool lestraject
19 & 26 mei, 2 &16 juni - 80 leerlingen, 2 groepen, 12 lesuren, 100% doelgroep. 

’T Fort lestraject
Wekelijkse lessen op: 9, 14, 21 en 28 mei 2019 
60 minuten per groep, 2 groepen per keer, 100% doelgroep (Stadspas en Noord).

Y-Factor lessen en jurering 
15 mei tot en met 12 juni - wekelijkse lessen voor deelnemers aan Y-Factor: talentenjacht in Noord, in
samenwerking met Muziekschool Amsterdam Noord en verschillende middelbare scholen. 

Individuele coaching van 6 leerlingen op 3 middelbare scholen, bij het afsluitend optreden, +/- 20
deelnemers. Wel of geen Stadspashouders is onbekend, wel allemaal woonachtig in Noord. 

Optredens
In 2019 hebben leerlingen van Stichting A'DAM Music School 8 optredens verzorgd. De meeste optredens
vonden in Amsterdam plaats. Gemiddeld genomen treden 15 leerlingen per optreden op.

23 januari - optreden bij ABN Amro Zuidas voor het Jeugdeducatiefonds - 50 toeschouwers 
28 maart - North Stars in samenwerking Sir Adam Hotel - 320 toeschouwers 
5 mei - 4x optreden tijdens het Vrijheidsdiner in The Loft, A’DAM Toren - 400 toeschouwers
7 juli - eindejaarsconcert in The Loft, A’DAM Toren - 150 toeschouwers 
19 juli - Jam Electronic in samenwerking met A’DAM&Co - 50 toeschouwers 
24 november - 2x optreden tijdens het Sinterklaasfeest in The Loft, A’DAM Toren - 250 toeschouwers
7 december - AMS x STAC Gospel Choir - AMS trad op met een jongenskoor uit Londen op The Lookout,
A’DAM Toren - 50 toeschouwers
21 december - Kerstbrunch + concert voor familie & vrienden van leerlingen - 40 toeschouwers

Uitjes en evenementen
16 januari - AMS mocht naar Porgy & Bess in de Stopera
10 februari - AMS mocht naar Paradiso voor een voorstelling over het ontstaan van hiphop 
22 februari - AMS mocht naar een voorstelling van het Nationale ballet in de Stopera
15 mei - AMS mocht met haar leerlingen naar de Muzikantendag in de Melkweg - 14 leerlingen leeftijd
16-21 jaar
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17 mei - AMS mocht met 5 leerlingen naar het concert van Frenna in de Melkweg
23 november - Els Jam - AMS mocht met haar leerlingen naar een drum- en livemuziek clinic in Zuidoost
door gastdocent en professioneel muzikant Emmanuel Afriyie

Partners muziekonderwijs
Samenwerking met muziekscholen, zangscholen, gospelkoren en individuele docenten zijn heel
belangrijk voor ons. Zij zijn onze ogen en oren in de stad en verzorgen het onderwijs waarin onze
talenten hun individuele vaardigheden kunnen ontwikkelen en bijspijkeren. Wij scouten ons talent in
samenwerking met deze partners en het Jongeren Cultuurfonds: zodra een talent bij één van deze
instanties opvalt maakt Stichting A'DAM Music School het mogelijk om dit talent binnen de eigen school
verder te ontwikkelen, middels een donatie van € 500 per jaar. Onze partners in 2019: 

• Muziekschool Amsterdam Noord
• Anne Chris Dekker (pianoles)
• David Gemerts (drumles)
• Thomas Veenstra (basgitaarles)
• Nathaniel Heye (rap- en productieles)
• Aslan Muziekcentrum
• Muziekpakhuis
• DSOPM
• Muziekschool Amsterdam (Zuid)
• Your Musiq Skool Zuidoost
• Amatore - Platform voor particuliere docenten in ieder stadsdeel

Partners organisatie
Dankzij de aantrekkingskracht van de A’DAM Toren en haar partners, trekt Stichting A'DAM Music School
bedrijven en merken aan die de stichting op verschillende gebieden willen ondersteunen. Dit kan door
middel van het beschikbaar stellen van ruimtes, werving van leerlingen, ondersteuning in de sponsoring
van leerlingen. In 2019 hebben de volgende organisaties bijgedragen aan het realiseren van onze
activiteiten:

• A-LAB
• DOCK Jongerenwerk 
• Converse (Nike)
• Sir Adam Hotel - Sir Cares programma 
• The Lookout 
• Jongerencultuurfonds 
• Stichting Leergeld
• Gemeente Amsterdam

De doelstelling
De doelstelling van Stichting A'DAM Music School is het faciliteren van muziekonderwijs voor
getalenteerde kinderen uit kansarme gezinnen. Daarnaast beoogt Stichting A'DAM Music School de
stapeleffecten van armoede te verkleinen door de kinderen via het platform van muziekonderwijs te
ondersteunen in problemen op de verschillende leefgebieden.

Amsterdam, 30 juni 2020

De heer J.A.W. Brouwer  
Voorzitter

De heer P.M. Scholte   
Penningmeester
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Balans per 31 december 2019 
(na batig saldoverdeling)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.751 -

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Debiteuren 1.500 50.000
Overige vorderingen en overlopende ac-
tiva 8.284 4.860

9.784 54.860

Liquide middelen 12.440 11.911

23.975 66.771
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31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Algemene reserve 1.474 1.396

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen - 6.060

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden 20.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers 495 4.682
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 454 1.815
Overige schulden en overlopende passi-
va 1.552 52.818

2.501 59.315

23.975 66.771
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Staat van baten en lasten over 2019 

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

€ € €

Baten
Giften 83.734 105.350 83.410
Giften voor onderwijs 600 10.000 -

84.334

115.350

83.410

Projectkosten (22.609) (30.169) (24.596)

61.725

85.181

58.814

Lasten
Personeelskosten 50.925 75.719 34.123
Afschrijvingen op materiële vaste activa 393 - -
Overige bedrijfskosten 10.159 9.462 20.982

Som der bedrijfslasten 61.477

85.181

55.105

Bedrijfsresultaat 248 - 3.709

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 36 - -
Rentelasten en soortgelijke kosten (206) - (211)

Financiële baten en lasten (170) - (211)

Netto resultaat 78 - 3.498
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting A'DAM Music School is feitelijk en statutair gevestigd op Overhoeksplein 21 A, 9e verdieping,
1031 KS te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62981854.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting A'DAM Music School bestaan voornamelijk uit: Het organiseren en faciliteren
van muziekonderwijs voor kinderen en jongeren voor wie de kosten van muziekonderwijs een drempel
zijn. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Boekwaarde per 1 januari 2019 -

Mutaties 
Investeringen 2.144
Afschrijvingen (393)

Saldo mutaties 1.751

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde 2.144
Cumulatieve afschrijvingen (393)

Boekwaarde per
31 december 2019 1.751

Afschrijvingspercentage 20%
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Debiteuren

Vorderingen uit hoofde van giften 1.500 50.000

Overige vorderingen en overlopende activa

Transitievergoeding 4.860 4.860
Nog te ontvangen gift 3.424 -

8.284 4.860

Liquide middelen

Rabobank, zakelijke rekening 12.440 11.911
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2019 2018
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.396 (2.102)
Uit resultaatverdeling 78 3.498

Stand per 31 december 1.474 1.396
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Voorzieningen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening - 6.060

De reorganisatievoorziening was opgenomen ten behoeve van het afwikkelen van de
arbeidsovereenkomst met mevrouw R. van Dongen.

Langlopende schulden

Overige schulden

MassiveMusic Group B.V., lening o/g 20.000 -

Op 14 november 2019 heeft MassiveMusic Group B.V. een lening aan de stichting verstrekt ter
overbrugging. Over de lening is 1% rente berekend. Omtrent aflossingen zijn geen afspraken gemaakt.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 

Crediteuren 495 4.682

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 454 1.815

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldreserve 925 2.576
Nettolonen 627 -
Vooruitontvangen bedragen - 50.000
Accountantskosten - 242

1.552 52.818

Gebeurtenissen na Balansdatum

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de operationele en
financiële prestaties van organisaties. Stichting A'DAM Music School heeft te maken met een sterke
terugloop van de ontvangen giften waaronder van haar grootste contribuant. Om de voortgang van de
activiteiten veilig te stellen is een beroep gedaan op de overheidsmaatregelen en zijn adequate
kostenbesparingen doorgevoerd. Hoewel de gevolgen van de coronacrisis op termijn onzeker zijn,
verwacht het bestuur de activiteiten van de stichting voort te kunnen zetten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
Baten
Giften 83.734 83.410
Giften voor onderwijs 600 -

84.334 83.410

Projectkosten

Projectkosten 22.609 24.596

Lonen

Lonen en salarissen 56.267 54.731
Vakantiegeld 4.292 4.379
Inhuur directeur - 20.752

60.559 79.862
Uitkering ziekengeld (18.138) (47.802)

42.421 32.060

Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,00
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,00

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
Sociale lasten 

Sociale lasten 12.139 10.784
Uitkering ziekengeld (3.635) (8.721)

8.504 2.063

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 393 -
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Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 2.962 11.022
Huisvestingskosten 313 3.214
Inventariskosten 121 197
Verkoopkosten 420 2.106
Kantoorkosten 862 434
Algemene kosten 5.481 4.679
Mutaties van het werkkapitaal - (670)

10.159 20.982

Overige personeelskosten

Arbodienst 1.799 2.899
Kantinekosten 1.163 999
Uitzendkrachten - 4.580
Vrijwilligersvergoeding - 151
Overige personeelskosten - 2.393

2.962 11.022

Huisvestingskosten

Huur bedrijfsruimte 313 3.214

Inventariskosten

Huur instrumenten 121 197

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 231 107
Relatiegeschenken 146 98
Representatiekosten 43 -
Reclame- en advertentiekosten - 1.901

420 2.106

Kantoorkosten

Websitekosten 317 378
Drukwerk 279 42
Kantoorbenodigdheden 150 14
Abonnementen en contributies 116 -

862 434
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Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
Algemene kosten

Advieskosten 2.055 1.875
Bedrijfsverzekeringen 1.864 552
Administratiekosten 1.562 484
Gerechts- en advocaatkosten - 1.200
Accountantskosten - 568

5.481 4.679

Mutaties van het werkkapitaal

Afschrijving crediteuren - (670)

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Rente belastingen 36 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 206 211

Amsterdam, 30 juni 2020

Stichting A'DAM Music School

De heer J.A.W. Brouwer  
Voorzitter

De heer P.M. Scholte
Penningmeester
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