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In 2015 leek het er bijna op dat er na 25 jaar waken bij het Amsterdamse grensgevang geen onschuldige
migranten meer in Amsterdam worden opgesloten. In Rotterdam werd de deportatiegevangenis op het
vliegveld inderdaad gesloten. Maar toen barstten de grenzen en wandelden de mensen die de oorlog in
Syrië, de dictatuur in Eritrea en een hoop andere ellende ontvluchtten Europa in. Vlucht en migratie
kwamen in het centrum van de discussie en heel veel mensen toonden hun bereidheid tot delen en het
bijstaan van ontheemden. Het Noëlhuis is maar een klein arkje op de woelige baren van de geschiedenis,
maar voor wie er mag schuilen en reikhalzend uitkijken naar vaste grond onder de voeten, is het een
heel fijne plek. Dank aan iedereen die dit arkje drijvende heeft gehouden in 2015.

Gastvrijheid:
1
In 2015 boden we voor langere tijd onderdak aan dertien mensen zonder papieren, variërend
van een tot bijna zestig jaar oud.
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Er logeerden ontelbaar veel gasten met en zonder papieren bij ons.

3
Veertien huisgenoten en voormalige huisgenoten kregen in 2015 hun papieren. Dus er werd heel
wat gevierd!

Ad 1 Uit het logboek
Saraï is begonnen met joggen en Nina jogt mee. De moeders passen op elkaars kinderen. Abdul (2 jaar
oud) gaat praten en hoeft steeds minder te schreeuwen. Mo biedt luisterend oor en repareert alles voor
iedereen.
Quinten heeft zijn eindexamen gehaald met allemaal voldoendes en is toegelaten tot een
beroepsopleiding. Hij wil uiteindelijk chef-kok worden.
Yasser, wiens grootouders uit Palestina waren verdreven en hun heil in Libië hadden gezocht, is als
zeventienjarige gevlucht toen de IS in zijn stad aan de macht kwam. Hij is erg in de war en ondanks de
pastorale zorg van Mo, die goed Arabisch kan, verlaat hij ons na een slapeloze nacht omdat zijn vader
hem had gezegd dat Amsterdam Sodom en Gomorra is. Het leven als dakloos is zwaar en na enige tijd
komt hij terug en ontpopt zich tot een gewaardeerd lid van de gemeenschap.
Svetlana moest ons verlaten, haar kans op papieren was verbleekt. Zij schildert niet onverdienstelijk en
probeert zo de kost te verdienen. Ook voor Sanogo bleek de kans op papieren in Nederland heel klein.
Hij zag kans een studiebeurs in België te krijgen en is daarnaartoe verhuisd. Hij hoopt op een
machtswissel in zijn land en gaat dan als een speer terug. Nasata was niet de makkelijkste in huis en wij
hadden bovendien een fors verschil van inzicht in over de opvoeding van haar dochtertje. Uiteindelijk
moesten ze de gemeenschap verlaten, maar pas toen haar dochtertje naar de voorschool kon, zodat er
toch nog een extern oogje in het zeil wordt gehouden. Dit was een pijnlijke beslissing maar bleek ook
een wake-up call voor Nasata die een heel stuk rustiger werd. Met wat baantjes en steun van vrienden
houdt zij zich nu in leven met gegronde hoop op een verblijfsvergunning. Ze komt regelmatig langs en
het contact over en weer is helemaal hersteld.
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Op de verjaardag van Abdul, Siska en Vasilli was het gezellig druk.

Ad 2 uit het logboek:
Oud lid van de kerngroep Denise uit Duitsland met haar Guatamalteekse man en kind logeerden hier.
De Duitse baas van haar man is zo blij met hem, dat hij heeft gevraagd of hij nog meer van zulke goede
landgenoten heeft.
Dramane kwam een week logeren voordat hij terug zou keren naar Ivoorkust. Toen explodeerde er een
Russisch vliegtuig boven de Sinaï en verviel zijn vlucht via Cairo. Een tijdje later kan hij alsnog via
Marokko naar huis.
Voordat Nina enige tijd naar Duitsland ging om een groot feest met haar grootouders te vieren, gaf zij
haar bed aan een oudere heer uit Ghana die moest herstellen van een operatie.

Ad 3 uit het logboek:
Naima en haar dochtertje Aicha en Faith en haar dochtertje Alexa kregen door hard te werken in België
papieren voor de EU. Asunjo kreeg Zuid Europese papieren waarmee hij ook in Nederland mag werken.
En Masanjay, Maurice, Ibrahim, Moussa, Makasia, Laimite, Xiao Xiao, Synep en Mo kregen papieren
voor Nederland. Veel vreugde en helemaal bij Mo: hij vierde het herkrijgen van zijn papieren tegelijk
met de verjaardag van Nasata en het afscheid van Sanogo. Het werd een ‘groots’ feest.
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Getuigenissen:
Ook in 2015 waakten we weer op de tweede zondag van de maand en op alle zondagen in de Lijdenstijd
en Aswoensdag en goede Vrijdag met velen en met minder velen bij het grensgevang op Schiphol om
de mensen die daar onschuldig opgesloten worden een hart onder de riem te steken en stil te staan bij
wat er in onze samenleving gebeurd.
In 2014 hadden we tijdens de Nuclear Security Summit die president Obama in Den Haag organiseerde
getracht hem en de verzamelde machthebbers een brief te brengen om hen te complimenteren met hun
aandacht voor nucleaire veiligheid en hen te vragen hun nucleaire arsenalen af te schaffen en af te zien
van de productie van nieuwe generaties kernwapens. Den Haag was belegerd door 20.000 agenten en
soldaten om de tientallen konvooien met regeringsleiders vrij baan te geven en te verhinderen dat
bezorgde burgers gebruik zouden maken van hun recht op verzameling, petitie en demonstratie. De
briefdragers, twintigers tot ver in de tachtigers, werden opgepakt en afgevoerd en regende het later
boetes van honderden euro’s. Zo’n veertig mensen lieten het aankomen op een zitting. Die vond in het
voorjaar van 2015 plaats. We werden niet formeel vrijgesproken, er werd ons geen recht gedaan, maar
de rechter verklaarde het Openbaar Ministerie onontvankelijk en zo konden we toch allen vrij van de
opgelegde boetes voortgaan met onze inzet voor een kernwapenvrije wereld.

Samen met de Campagne tegen Wapenhandel deden we weer mee met een klein straat getuigenis voor
vrede bij de aanvang van de aandeelhoudersvergadering van (kern)wapensmid Airbus.
We liepen mee in een ouderwets grote en strijdlustige Stop TTIP demonstratie om onze zorgen rond het
handelsverdrag tussen de EU en de USA kenbaar te maken.
Met de diaconie, het Wereldhuis en Justice & Peace en met medewerking van senator Tineke Strik, de
scriba van de PKN, Ds. Ds. Arjan Plaisier, de voorganger van de syrisch Orthodoxe kerk, pater Saliba
Antonios en onze eigen hulpbisschop Jan Hendriks organiseerden we de Allerzielenviering aan de
Amstel om middenin de stad de vluchtelingen en migranten te herdenken die onderweg naar Europa
sterven aan de hoop.
Als wij niets doen, komen er nieuwe kernbommen op de vliegbasis Volkel. Daarom organiseerden wij
een Onnozele Tocht vanaf het dorpsplein in Volkel naar de vliegbasis op 28 december, de dag waarop
de moord op de onschuldige kinderen door de soldaten van Herodes in Bethlehem wordt herdacht.
Tijdens de gesprekken met politie, gemeente en soldaten was men erg beducht voor aanslagplegers die
zich onder de vredelievende burgers zouden kunnen mengen omdat de F16’s van de vliegbasis
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meevechten in Iraq en inzet in Syrië in de lucht hing. We waren met z’n vijftigen en we hopen en bidden
dat het een zaadje mag wezen waaruit waakzaam verzet tegen de komst van nieuwe kernwapens mag
groeien.

Uit het logboek:
Een hele grote Marechausseër stapt uit zijn gepantserde voertuig en verbiedt het stoepkrijten van

W♥U’ (we love you) op de weg in het zicht van de grensgevangenen. Dappere nonnen protesteren

‘

dat dat toch echt te gek is en krijten rustig voort. Later belt de commandant Frits om zich te beklagen
over dit niet opvolgen van bevelen. Frits vraagt hem hoe hij zijn kinderen uitlegt dat hij onschuldige
vreemdelingen opsluit en mensen die ‘W♥U’ stoepkrijten dreigt op te pakken. Een week later krijgen
we toestemming om te krijten.
Op een keer waren er niet genoeg auto’s om de wakers vanaf station Zuid naar het gevang te brengen
en schakelden we een taxi in. De taxichauffeur was heel verbaasd, deed mee aan de wake en wilde voor
de terugrit niet meer betaald worden.
Dankzij Emmaus konden we de oude megafoon vervangen door een goede geluidsbox met een draadloze
microfoon waardoor de sprekers veel beter te verstaan zijn. En soms kunnen de grensgevangenen door
hun geopende luchtgaten onze zang en gitaarmuziek horen en swingen wij samen op de tonen van oude
liederen: ‘Oh, Freedom!’.

Uit het logboek:
De agent die bij de allerzielenviering een oogje in het zeil houdt, blijkt als cipier in 1984/85 Frits nog
bewaakt te hebben toen hij in Haarlem gevangenzat voor dienstweigeren. Het was een gezellig weerzien!
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Het Paradijs:
Eind negentiger jaren legden we op een woest landje een moestuin aan, plantten fruitstruiken,
fruitbomen en knotwilgen, bouwden een kapelletje en legden een vuurplaats aan. Dit paradijs moest in
2014 wijken voor werkzaamheden aan de A 9 en wij misten het buiten ademen en rommelen zeer. Groot
was dan ook onze vreugde toen we toestemming kregen om in een woeste hoek van de pastorie tuin in
Duivendrecht iets nieuws te beginnen. Op Drie Koningen wijdden wij onder een volle maan de nieuwe
vuurplaats in. Eromheen verrees een flinke bramen heg en Onno en Leon timmerden een boomhut. Aan
een hoge dikke tak kwam een schommel en dit alles werkte aanstekelijk want er werd nog meer
woestenij ontgonnen en onder leiding van
Gerard, Aiyun en vooral onze oud huisgenote
Wen bloeide op een deel daarvan een flinke
moestuin op. Er waren al een moestuintje en
een compostbak achter het Noëlhuis, maar nu
konden we een grotere composthoop bouwen
en het hele jaar door het gft afval recyclen.
Met Sinterklaas kreeg Onno een bosuilenkast
en we hopen dat daar komend jaar bewoners
voor aan komen vliegen. En dit alles op
precies 1 km van het huis: Deo gratias!

Dragende schouders
Iedereen, van pasgeboren tot stokoud, Nederlander of binnenwaaiende vriendin van een van onze
geïllegaliseerde huisgenoten, iedereen draagt op haar of zijn wijze bij aan de gemeenschap.
We begonnen 2015 in zwaar weer. Margriet was uit de running met een burn-out en er was een
diepgaand conflict rond vragen als hoe ga je om met onze geïllegaliseerde gasten als zij regels breken
of dringende verzoeken aan hun laars lappen? Wat te doen als een kerngroeper uit z’n slof schiet? Wat
is acceptabel qua gedrag van de gasten tegenover leden van de kerngroep en wat niet? Mogen sancties
bij herhaalde overtredingen? En wat is een redelijk sanctie eigenlijk? Ds. Margrietha Reijnders hielp
onze gesprekken hierover in constructieve banen te leiden. Nina Popkes, 19 lentes jong uit Berlijn en
Frits hielden de eerste helft van het jaar de gemeenschap overeind met veel hulp van Siska en Mattias
en ook Gerard zette zeilen bij.
Al voor het zware weer losbarstte, hadden we afgesproken dat vriendin van het huis van het eerste uur
Maria Meinora in januari bij ons zou komen logeren om te herstellen van een operatie en dat bleek een
zegen. Toen na een maand het gips eraf mocht, bleef Maria. Toen Frits even onderdook bij de
Benedictijnen en Nina een seminar had van Aktion Sühnezeichen, de organisatie die haar uitstuurt, rustte
een groot deel van de verantwoording voor het huis op Maria. Zo ook tijdens de bijeenkomst van
Europese Catholic Workers. Ook tijdens de zomer droeg zij veel bij. De volgende operatie aan het andere
been weerhield Maria er in de herfst niet van om onze oud huisgenote Masanjay en haar vier kinderen
na een jarenlang verblijf in AZC’s te helpen integreren in de gewone samenleving. Toen werd er een
knobbeltje ontdekt en draaiden de rollen weer om en werden Maria’s dragende schouders weer even
door ons gedragen.
Margriet begon weer een beetje in te draaien in de zomer en we waren erg blij met haar comeback in de
loop van de herfst. Zij was een tijdje in Taizé en bewaakt nu haar grenzen een stuk beter en zit goed in
haar vel.
Frits bleef maar net overeind zonder Margriet en met het bovengenoemde conflict en de zorg voor zijn
90+ jaar oude moeder. Dankzij Maria die zag hoe sommige huisgenoten hem behandelden, knapte hij
in mei weer op, maar het bleef toch wel pittig tot de grote Noëlhuis zomer week. Mede dankzij het af
en toe even een paar dagen mee mogen ademen met de broeders in Egmond en Megen, en bij de
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geestverwanten van het milieuproject Stoutenburg en de Franziskus Gemeinschaft Pinkafeld waar hij
met zijn 11 jarige zoon Onno mocht uitwaaien, werd het voor Frits alles bij elkaar toch een heel mooi
jaar waarin ook zijn vrouw Aiyun werd gedoopt en zijn dochter Jia Jia met Kerstmis na een bezoek aan
Taizé even thuiskwam van haar United World College in Italië.
Nina Popkes, wow, Nina Popkes, hoera voor Nina Popkes! Nina was
in september 2014 via Aktion Suhnezeichen voor een jaar bij ons
gekomen en toen Margriet eind november uitviel ontpopte zij zich tot
een enorme rots in de branding en wij zijn erg dankbaar voor alles wat
ze ons heeft gegeven. In de herfst verliet Nina ons om een paar maanden
in een heel groot vluchtelingenonderkomen in Berlijn te gaan
meedraaien en in 2016 bij een gemeenschap in de USA mee te zorgen
voor vluchtelingen uit Centraal Amerika en dan in de zomer haar vriend
Leon bij te staan bij het herbebossen van kaalgeslagen hellingen aan de
bovenloop van de Amazone alvorens te gaan studeren. Zij werd
opgevolgd door Paul. Voor het eerst weer een jonge mannelijke Duitser.
Maar ook hij is zorgzaam, bakt (met hulp van Vasilli) heerlijke
verjaarstaarten en hij heeft een goede klik met de andere jongens in huis.
Gerard Moorman, in 1988 founding father van de gemenschap, die jaren
geleden een appartementje boven het middenschip kocht en sindsdien
weer mee kookt, eet, bidt, denkt en doet, biedt nu onze oud huisgenoot
Mogli uit Bangladesh onderdak, liep mee in de Oecumenische Klimaatloop en ging naar de Klimaattop
in Parijs. Gerard ontpopt zich ook tot een advocaat van Laudato Si’, de groene encycliek van Paus
Franciscus en dankzij Gerard’s initiatief is er nu ook een moestuin in een voormalige woeste hoek van
de tuin van de pastorie in Duivendrecht.

‘Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe
eerbied voor het leven, van vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren, van
een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en van de vreugdevolle
viering van het leven.’
Paus Franciscus in de ‘groene’ encycliek Laudato Si’
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Mattias Brand zorgde er met Wim Emmelkamp voor dat de financiën ook in 2015 ordelijk en
verantwoord waren en met zijn vrouw Siska Barth zette hij extra zeilen bij toen we als gemeenschap in
zwaar weer verkeerden. Zij bereidden zich voor om begin 2016 voor een half jaar naar Australië te gaan
voor het promotieonderzoek van Mattias en tijdens die voorbereidingen besloten ze om na hun terugkeer
in de zomer van 2016 elders woonruimte te zoeken.
De zomerse week samen weg geeft iedereen ook een grote dragende kracht voor de rest van het jaar. In
2015 konden we mede dankzij alle goede gevers en één in het bijzonder met 28 mensen een week in
Noord Holland uitwaaien. Het was geweldig!
Omdat Margriet en Frits maar met z’n tweeën de eigenlijke kerngroep waren en de zorg voor zo veel
mensen zonder papieren en met trauma’s en zorgen best zwaar is, had Mattias Margriet en Frits
aangeraden om positief te reageren op de vraag van Daan Savert of hij een kamer bij ons mocht huren
als er een geïllegaliseerde huisgenoot verder zou gaan en of hij dan wel mee zou mogen koken, bidden
en eten, maar zich verder op zijn master Conflict, Trauma and Religion aan de VU mag concentreren.
Daan brengt heel veel roering en gezelligheid in huis en heeft een luisterend oor en opbeurend woord
voor iedereen.

Uit het logboek:
Nina gaat op 1 dag naar de VU met een zieke tweejarige Rahim, en naar de IND als begleiding van een
van onze huisgenoten en voert alle bonnetjes van die week in de boekhouding in en doet ook nog
boodschappen voor de grensgevangenen en gaat ’s avonds naar de bezoekgroep in het grensgevang. In
die week was ze ook nog twee keer bij de rechtbank: een keer met Conchita en Rihelmo en een keer de
NSS in Den Haag.

Steunpilaren en meedragende schouders
Saskia Moulin gaf jarenlang Nederlandse les bij ons. In 2015 organiseerde zij een fietstocht door
Amsterdam die eindigde bij een gezellige midzomer BBQ in de tuin. Wegens gezondheidsredenen moest
zij haar vele bezigheden afbouwen en met Kerstmis nam zij afscheid. Pieter van Ginneken had extra
coupletten gedicht op de melodie van ‘Aan de Amsterdamse Grachten’ en zo zongen wij haar allen van
harte toe.
Pieter kwam het hele jaar door met grote regelmaat en hielp zo om ons gebedsleven gaande te houden,
een luisterend oor te bieden aan onze huisgenoten en menig klus met veel liefde en geduld te klaren.
Susan was vroeger jarenlang lid van de gemeenschap tot zij in 2003 naar Utrecht verhuisde en daar hielp
om een nieuwe Emmaus Gemeenschap in de Leidse Rijn op te zetten. Ze gaf aan het spirituele, politieke
en kosmopolitische van de Catholic Worker te missen en vanaf januari kwam ze regelmatig helpen.
De Egyptenaar Michael brengt ons regelmatig ons dagelijks brood dat hij bij supermarkten verzameld.
Er zat ook eens een enorme partij sla bij en Susan toverde die om tot een smakelijke sla-soep!
Ook Jellie maakte rond 2000 deel uit van de Jeannette Noëlhuis kerngroep. Na haar huwelijk met Albert
Koot, pastoraal werker in hier in de Bijlmer, kochten zij een appartementje vlakbij het Noëlhuis en
gingen daar wonen. Inmiddels in Albert gepensioneerd en past hij regelmatig op de kleintjes zodat de
moeders kunnen werken of studeren. Zij kochten ook een studiootje pal naast het Noëlhuis en stellen
dat de gemeenschap ter beschikking.
Gerritjan en Wanda Huinink bezochten Catholic Worker gemeenschappen tijdens hun huwelijksreis om
daarna te helpen bij de opbouw van de Elteto gemeenschap in Amsterdam Oost. In 2015 brachten ze
met hun twee spruiten vele vrijdagen door in het Noëlhuis en deelden goede inzichten en werkkracht en
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we zijn blij dat zij eind 2015 besloten om ook een huisje dichtbij te kopen om ons aller Catholic Worker
idealen & praktijk samen vorm te geven.
We vierden een heel gezellig Thanksgivingfeest waarvoor de oud huisgenoten Olga en Hasmik de
sterren van de hemel kookten en waarbij zij met oud huisgenoten Wibo en Anna het plan opvatten voor
een Noëlhuisreunie in 2016.
We waren blij met het projectiescherm en de oude beamer die we met Kerstmis kregen. Abdul toverde
met Oud en Nieuw de salon om tot huisbioscoop. Na gebed in de kapel om te danken voor het afgelopen
jaar en om zegen voor het komende te vragen, werden er in de keuken meerdere bord spelen tegelijk
gespeeld terwijl in de tv kamer naar de nieuwjaar conference werd gekeken en in salon werd gelachen
om Laurel & Hardy die met hun stomme films in alle talen verstaanbaar zijn.

Een blik vooruit:
Ook Anna, Herman, Sofie, Willem en Hester spreekt de Catholic Worker filosofie en praktijk erg aan.
Zij kwamen in 2015 bij ons logeren en meehelpen en wij hebben er alle vertrouwen in dat er iets moois
gaat groeien en bloeien in 2016.
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Toelichting financiën 2015
Financieel zijn we dit jaar gezegend met lagere kosten en met opvallend grote donaties. Net als andere
organisaties die met vluchtelingen werken ontvingen we meer & hogere giften. We zijn heel blij met
deze steun die we deels meenemen naar 2016.
Na de aankoop van het 'middenschip’ van het Jeannette Noelhuis in 2014 met 2/3 giften en 1/3 leningen,
hebben we in 2015 een groot deel van de leningen afgelost. Onderaan de pagina ziet u hoeveel we in het
komende jaar nog moeten aflossen aan leningen. Een opvallende post daarbij is de lening van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen die op hun verzoek gespecificeerd opgenomen is. Deze lening
hoeft niet te worden afgelost maar wordt jaarlijks met 1/15 deel kwijtgescholden.
Aan de kosten kant ziet u dat we de vaste lasten iets te hoog hebben ingeschat en dat we ondanks
stijgende huren voor de appartementen boven en onder het middenschip minder hebben uitgegeven. Ook
hebben we minder uitgegeven aan de ondersteuning voor huisgenoten. Dit komt door 1) een iets kleinere
bezetting van het Noëlhuis doordat de kerngroep de eerste helft niet op volle kracht was en 2) omdat
meer huisgenoten iets langer bleven en na zes maanden meestal geen zakgeld meer kregen. En 3) er
waren ook minder mensen die terugkeerden naar hun land van herkomst (een uitgelezen moment om
wat geld mee te geven voor een nieuwe start). In het komende jaar verwachten we dat die uitgaven weer
omhooggaan. De post Hulp aan Derden is hoger uitgevallen dan begroot omdat de nood voor
vluchtelingen zo hoog was. We hebben daarom steun gegeven aan de London Catholic Worker voor de
vluchtelingen en migranten in Calais en aan Collectief Rampenplan die in de winter in Griekenland een
gaarkeuken bij de Macedonische grens opzette om de mensen op doortocht te steunen.
Iets hogere uitgaven waren er ook voor het inventaris, waaronder reparaties aan de wasmachine en
uitgaven voor de tuin. Met name deze laatste uitgaven waren eenmalig. Door de relatief lage energie in
de kerngroep in 2015 hebben we minder uitgegeven aan getuigenissen en wakes.
Aan de inkomsten kant ziet u dat wij niet correct ingeschat hadden dat een huisgenoot een deel van haar
uitkering zou blijven ontvangen. Natuurlijk vragen wij geen bijdrage aan het leefgeld van mensen zonder
inkomen, dus voor het komende jaar staat deze post weer op nul. We schatten de vaste donaties
voorzichtig iets lager in, maar zijn ons ervan bewust dat zeker onder de eenmalige giften vrij grote
bedragen kunnen zitten. Ook wisten we wat kosten van voorgaande jaren terug te krijgen van de
belastingdienst.
Het overschot wat zichtbaar is in de realisatie van 2015 en in de begroting voor 2016 zal worden
aangewend om leningen af te lossen en wordt verder ingezet voor de uitgaven in het volgende jaar. Voor
overige vragen over de aankoop van het pand in het afgelopen jaar of de exploitatie mag u ook altijd
contact met ons opnemen.
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Overzicht Exploitatie jaar 2015

KOSTEN
Huishoudkosten
Vaste lasten
Organisatiekosten
Onderst.huisgen.
Hulp aan derden
Nieuwsbrief
Onderh inventaris en inv.
Getuig. Vrede/ger.
Rente leningen o/g
Incident.result.voorg.jaren

Totaal kosten
OPBRENGSTEN
Leefgeld kerngroepen
Leefgeld huisgen.
Vaste donaties
Eenmalige giften
Rente bankrek.

Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

25.000,00
37.000,00
8.600,00
23.250,00
3.000,00
9.500,00
5.000,00
3.600,00
311,00
0,00
115.261,00

25.424,59
34.052,69
9.599,63
18.682,63
7.467,19
8.846,81
6.017,03
1.741,43
311,00
0,00
112.143,00

0,00
2.400,00
40.000,00
85.000,00
100,00
127.500,00

0,00
400,00
40.555,21
103.734,90
119,54
1.163,19
145.972,84

122.100,00

12.239,00

33.829,85

13.100,00

Incident.result.voorg.jaren

Saldo

Algemene Reserve op 1-1-2015

24.115,99
33.829,85
57.945,84

een voordelig saldo 2015

Algemene Reserve op 31-12-2015
Saldi per 31.12.2015
Appart. Dantestraat
Kassaldo
ING-bank
Triodosbank Zak. Rek.
Leningen
Voorschotten
Nog te ontvangen rente
Vooruitbet.kosten
Eigen Vermogen
Lening KNR
Leningen o/g
Nog te betalen kosten
vooruitontvangen bijdragen
Algemene Reserve

Begroting
2016
€

392.448,00
490,00
24.882,31
73.343,78
2.585,00
47,38
119,54
187,00
-322.698,00
-69.750,00
-9.500,00
-9.209,17
-25.000,00
57.945,84
0

12

26.000,00
35.500,00
9.500,00
20.000,00
2.500,00
9.000,00
5.000,00
1.500,00

109.000,00

0,00
0,00
37.000,00
85.000,00
100,00

