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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 2020 en de staat
van baten en lasten over 2020 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, 21 juni 2021

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 2019 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 bedroeg
€ 78. Dit bedrag werd toegevoegd aan het vermogen. 

Bestuur
Het bestuur is gedurende 2020 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.

Gebeurtenissen boekjaar
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. Het bestuur verwacht de activiteiten van de stichting op deze manier
voort te kunnen zetten.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Hieronder geven wij een verkorte opstelling van de staat van baten en lasten over 2020 met daarnaast
vergelijkende cijfers. 

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

€ € €
Baten 40.242 104.000 84.334

Projectkosten (13.025) (27.700) (22.609)

27.217 76.300 61.725

Personeelskosten 25.743 56.180 53.887
Afschrijvingen op materiële vaste activa 523 - 393
Huisvestingskosten - - 313
Inventariskosten - - 121
Verkoopkosten 1.895 660 420
Kantoorkosten 1.320 1.100 862
Algemene kosten 1.526 2.100 5.481
Overige steunmaatregelen overheid (4.000) - -

Som der bedrijfslasten 27.007 60.040 61.477

Bedrijfsresultaat 210 16.260 248
Financiële baten en lasten (172) - (170)

Nettoresultaat 38 16.260 78
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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 2020 in verkorte vorm met vergelijkende cijfers over voorgaand jaar.

Financiële structuur
31-12-2020 31-12-2019

€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 1.853 4,6 1.751 7,3
Vorderingen 23.995 59,1 9.784 40,8
Liquide middelen 14.757 36,3 12.440 51,9

40.605 100,0 23.975 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 1.512 3,7 1.474 6,1
Langlopende schulden 20.000 49,3 20.000 83,4
Kortlopende schulden 19.093 47,0 2.501 10,5

40.605 100,0 23.975 100,0
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Bestuursverslag

Algemene informatie
Het jaar 2020 was voor veel organisaties een onverwacht jaar. Wegens de pandemie Covid-19 zijn zowel
de plannen in de programmering, als de plannen op financieel vlak anders verlopen dan verwacht en
beoogd. 

In het begin van 2020 bestond het team uit een artistiek leider, Sophia Visbeek, een fondsenwerver,
Merel Mathey, en iemand die over sponsoring ging, Jeroen Ponsioen. Verder was er een stabiele poule
van docenten met allerlei verschillende muzikale expertises. De marketing werd in combinatie met het
marketing team van de A’DAM Toren vormgegeven en ter ondersteuning had Stichting A'DAM Music
School ook twee stagiaires op marketing en productie. 

Vanaf het tweede gedeelte van het jaar heeft Stichting A'DAM Music School op de productie versterking
gekregen door Sanne Vermij die in eerste instantie op vrijwillige basis de lessen en educatie ondersteunt. 

Het bestuur dat samengesteld is in 2019 heeft onderling gewisseld in de rollen, maar de samenstelling
van het bestuur is gelijk gebleven. 

Medio maart 2020 werd veel stilgelegd omdat er ook veel onzekerheid heerste over het virus. Het
schooljaar 2019-2020 kon min of meer goed afgesloten worden door een eindconcert. Er was alleen een
stuk minder publiek en die heeft Stichting A'DAM Music School via de livestream geprobeerd te bereiken. 

In de zomer heeft Stichting A'DAM Music School ook leuke activiteiten onder Midzomer Mokum ontplooit
waardoor een nieuwe groep muzikanten aangetrokken werd. 

In het begin van het schooljaar 2020-2021 heeft Stichting A'DAM Music School ook met stadspas en de
Kidsgids de samenwerking verstevigd. Met goede moed dat de pandemie niet al te veel roet in het eten
zou gooien zijn we het nieuwe schooljaar van start gegaan. De groep teens-band was redelijk snel
gevuld en ook de kids-band was goed gevuld. 

Van september tot en met 5 december 2020 hebben nog fysieke bandlessen kunnen plaatsvinden.
Tijdens de laatste fysieke bandles is er nog een filmpje opgenomen met een kerstlied. Vanaf medio
december 2020 zijn de lessen overgeschakeld naar online bijeenkomsten. 

Naast de bandlessen zijn ook een aantal kinderen en jongeren ondersteund met een bijdrage voor
individuele muzieklessen bij de partners van Stichting A'DAM Music School zoals Muziekschool Noord,
Aslan of privé docenten uit de poule van docenten voor bandles. 

De activiteiten
In 2020 heeft Stichting A'DAM Music School de volgende activiteiten gerealiseerd:

A’DAM Music Band
In ons hoofdprogramma volgen leerlingen bandlessen bij ons. Het sponsorprogramma/beursprogramma
voor individuele muzieklessen is in 2020 beperkt tot de leerlingen die ook in de band spelen.

De talenten komen om de week op zaterdag samen. Hier spelen ze samen in een band en werken ze aan
een eigen repertoire. Tijdens de periode van de lockdown is overgeschakeld naar online lessen. 

Ieder schooljaar wordt afgesloten met een eindconcert. Ondanks de beperkingen van de corona
maatregelen wilde Stichting A'DAM Music School toch een eindconcert.
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In het hoofdprogramma zijn een aantal optredens in de 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 jaar en
de teens van 14–21 jaar.

In 2020 heeft Stichting A'DAM Music School de volgende extra gastlessen gerealiseerd:

Nick – OG3NE 
De gitarist van OG3NE heeft een gastles aan de leerlingen gegeven. Daarna mocht een aantal leerlingen
mee naar de soundcheck en optreden van OG3NE. 

Akwasi workshop bij het Muziekgebouw
In samenwerking met het Muziekgebouw mochten een aantal leerlingen tegen een gereduceerd tarief
naar een workshop van Akwasi in combinatie met een optreden van hem. 

Ziggy Marley
Ziggy Marley heeft via Gibson ter ondersteuning van zijn album “More Family Time” met jongeren over
de hele wereld een stukje van zijn lied gespeeld. De leerlingen van Stichting A'DAM Music School
mochten daar ook een onderdeel van uit maken. Daarnaast mochten de leerlingen vragen stellen aan
Ziggy Marley in een Q&A. Deze werd gefaciliteerd door Massive Music.

Midzomer Mokum Summerschool
In samenwerking met de gemeente heeft Stichting A'DAM Music School voor Midzomer Mokum in de
zomervakantie introductielessen van 1,5 uur gegeven aan nieuwe deelnemers. Deze lessen waren een
kennismakingscursus met het in een band spelen met anderen. Het idee erachter was tevens ook
leerlingen enthousiast te maken voor de bandlessen in het jaar. 

IMC Weekendschool – Taal en Poëzie
In samenwerking met IMC Weekendschool hebben een paar docenten aan de leerlingen van IMC
Weekendschool een songwriting workshop gegeven, verspreid over meerdere lessen. De leerlingen
hebben op het lied van NAS een eigen tekst geschreven over hun droombaan of wat ze graag later
zouden willen worden. 

Nieuwe Havo
Op de middelbare school De Nieuwe Havo heeft Heavenly, docent bij Stichting A'DAM Music School,
muziekonderwijs in de klas verzorgd. Dit  was nog net voordat een en ander werd beperkt wegens
COVID-19. 

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.

Stichting A'DAM Music School had zich ten doel gesteld om het bereik van kinderen en jongeren te
vergroten ten behoeven van het kennis laten maken met muziek. De doelstelling was 80 leerlingen. In
2020 heeft Stichting A'DAM Music School 135 kinderen en jongeren in contact gebracht met muziek en
muziek laten spelen. 

In de bandlessen hebben het hele jaar door circa 40 leerlingen deelgenomen. Met de introductielessen
via de Stadspas hebben vanaf september 2020 6 leerlingen kennis gemaakt met Stichting A'DAM Music
School. In een apart groepje worden ook 2 rappers begeleid, tijdens Summerschool waren er 29
deelnemers, tijdens IMC Weekendschool waren er 40 deelnemers en tijdens de workshop bij de Nieuwe
Havo waren er 20 deelnemers. 
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Financiële informatie
Inkomsten
Corona en de daarbij behorende maatregelen en beperkingen heeft financieel een grote invloed gehad
op de inkomsten. 
In 2020 heeft een aantal vaste donateurs en sponsoren niet financieel kunnen bijdragen aan de Stichting
A'DAM Music School. De bijdrage van € 50.000 van A’DAM Toren C.V. is door deze reden gecrediteerd.
De bijdrage van bezoekers van A’DAM Lookout via een online ticket als via de Penny Press vielen ook
tegen aangezien een gedeelte van het jaar de A’DAM Lookout niet open voor publiek mocht zijn. 
De jaarlijkse Sample Sale via Converse waar de opbrengsten worden gedoneerd aan Stichting A'DAM
Music School kon ook geen doorgang vinden. 

Uitgaven
De salariskosten van de artistiek leider zijn door de NOW-regeling opgevangen. De werkzaamheden van
de fondsenwerver waren per 1 april stopgezet en per 1 oktober weer hervat. De bandlessen en de
daarbij komende kosten zijn voor zover mogelijk doorgegaan. In de periode dat het niet meer
toegestaan was, zijn de lessen online gegeven. 
Voor het eindconcert zijn er extra kosten gemaakt om een livestream mogelijk te maken zodat ouders en
relaties ook mee konden kijken. 

Amsterdam, 

De heer J.A.W. Brouwer  
Voorzitter

De heer P.M. Scholte   
Penningmeester
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Balans per 31 december 2020 
(na batig saldoverdeling)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.853 1.751

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Debiteuren 900 1.500
Overige vorderingen en overlopende ac-
tiva 23.095 8.284

23.995 9.784

Liquide middelen 14.757 12.440

40.605 23.975
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Algemene reserve 1.512 1.474

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden 20.000 20.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers 9.885 495
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 6.401 454
Overige schulden en overlopende passi-
va 2.807 1.552

19.093 2.501

40.605 23.975

Stichting A'DAM Music School te Amsterdam 9



Staat van baten en lasten over 2020 

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

€ € €

Baten
Giften 40.192 104.000 83.734
Giften voor onderwijs 50 - 600

40.242

104.000

84.334

Projectkosten (13.025) (27.700) (22.609)

27.217

76.300

61.725

Lasten
Personeelskosten 25.145 56.180 50.925
Afschrijvingen op materiële vaste activa 523 - 393
Overige bedrijfskosten 1.339 3.860 10.159

Som der bedrijfslasten 27.007

60.040

61.477

Bedrijfsresultaat 210 16.260 248

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 27 - 36
Rentelasten en soortgelijke kosten (199) - (206)

Financiële baten en lasten (172) - (170)

Nettoresultaat 38 16.260 78

Resultaatbestemming
Algemene reserve 38 78
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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. 

Informatieverschaffing over continuïteit

Het stichtingsvermogen van Stichting A'DAM Music School is per 31 december 2020 van beperkte
omvang waarmee onzekerheid van materieel belang kan ontstaan op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteit. Om de voortgang van de activiteiten veilig te stellen is in 2020 een
beroep gedaan op de overheidsmaatregelen in het kader van Covid-19 en zijn adequate
kostenbesparingen doorgevoerd. Voor 2021 verwacht het bestuur een positieve exploitatie en daarmee
de activiteiten van de stichting voort te kunnen zetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit.

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.
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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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

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.

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.

Verstrekte subsidies en giften

Subsidies worden als bate verantwoord in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt en opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.

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.
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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
€

Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 2.144
Cumulatieve afschrijvingen (393)

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.751

Mutaties 
Investeringen 625
Afschrijvingen (523)

Saldo mutaties 102

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde 2.769
Cumulatieve afschrijvingen (916)

Boekwaarde per
31 december 2020 1.853

Materiële vaste activa: Economische levensduur
Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
Afschrijvingspercentage 20,00
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Debiteuren

Vorderingen uit hoofde van giften 900 1.500

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen gift 20.000 3.424
Tegemoetkoming NOW 3.055 -
Vooruitbetaalde kosten 40 -
Transitievergoeding - 4.860

23.095 8.284

Liquide middelen

Rabobank, zakelijke rekening 14.757 12.440
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2020 2019
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.474 1.396
Uit resultaatverdeling 38 78

Stand per 31 december 1.512 1.474
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Langlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige schulden

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

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

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers 

Crediteuren 9.885 495

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 6.401 454

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldreserve 2.807 925
Nettolonen - 627

2.807 1.552
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Baten
Giften 40.192 83.734
Giften voor onderwijs 50 600

40.242 84.334

Projectkosten

Projectkosten 13.025 22.609

Lonen

Lonen en salarissen 23.520 56.267
Inhuur M.C. Mathey 11.229 -
Vakantiegeld 1.882 4.292

36.631 60.559
Tegemoetkoming NOW (15.752) -
Uitkering ziekengeld - (18.138)

20.879 42.421

Gemiddeld aantal werknemers
2020

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 1,00
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,00

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Sociale lasten 

Sociale lasten 4.266 12.139
Uitkering ziekengeld - (3.635)

4.266 8.504

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 523 393
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Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 598 2.962
Huisvestingskosten - 313
Inventariskosten - 121
Verkoopkosten 1.895 420
Kantoorkosten 1.320 862
Algemene kosten 1.526 5.481
Overige steunmaatregelen overheid (4.000) -

1.339 10.159

Overige personeelskosten

Kantinekosten 289 1.163
Vrijwilligersvergoeding 250 -
Arbodienst 59 1.799

598 2.962

Huisvestingskosten

Huur bedrijfsruimte - 313

Inventariskosten

Huur instrumenten - 121

Verkoopkosten

Techniekkosten 1.799 -
Representatiekosten 56 43
Reis- en verblijfkosten 40 231
Relatiegeschenken - 146

1.895 420

Kantoorkosten

Abonnementen en contributies 747 116
Websitekosten 381 317
Kantoorbenodigdheden 144 150
Drukwerk 48 279

1.320 862
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Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Algemene kosten

Advieskosten 1.379 2.055
Administratiekosten 366 1.562
Bedrijfsverzekeringen (296) 1.864
Overige algemene kosten 77 -

1.526 5.481

Overige steunmaatregelen overheid

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (4.000) -

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente belastingen 27 36

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 199 206

Amsterdam, 

Stichting A'DAM Music School

De heer J.A.W. Brouwer  
Voorzitter

De heer P.M. Scholte
Penningmeester
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