
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Nefesh 2018 
 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2018, met hierin een weerslag van wat 

Nefesh in dat jaar heeft bereikt.  
 

In 2018 is er hard gezocht naar nieuwe bestuurders, die inmiddels (begin 2019) zijn benoemd.  
Het zijn Sheila Gogol (voorzitter), José Recio Martin (penningmeester) en Nir Dorani 
(secretaris). Met dit nieuwe bestuur hoopt Nefesh met vernieuwde energie de activiteiten voort  
te zetten.  
 
De oude bestuurders Shaul Kesslassi, Tami Ravid en Jaime Halegua worden enorm  
bedankt voor hun jarenlange inzet voor Nefesh. Shaul Kesslassi en Annet Betsalel zullen nog  
wel blijven fungeren als onbezoldigde adviseurs voor het bestuur om een goede overgang te 
garanderen. 

 
Zoals u hieronder kunt lezen, zijn er in het jaar 2018 minder nieuw geproduceerde 

programma’s uitgezonden dan gebruikelijk. Als toelichting daarop willen we erop 

wijzen dat er in 2018 van Collectieve Maror-gelden (onze voornaamste subsidiënt) geen 

nieuwe subsidies zijn ontvangen, wel zijn er bij het fonds nieuwe subsidies aangevraagd, 

ook bij andere fondsen.  

 
Vanuit de reserves zijn aantal nieuwe programma’s gemaakt en uitgezonden, maar een 

groot deel van de programmering van 2018 bestond uit herhalingen van programma’s van 

de afgelopen jaren – die overigens wel zeer gewaardeerd werden. Een aantal nieuwe items 

werden geproduceerd en uitgezonden, zie hiervoor het programmaoverzicht. 
 
 

Continuïteit van de Joodse gemeenschap 

 
Film, televisie en internet zijn invloedrijke media in het onderwijs en openbaar 

voorlichting, waarmee verschillende aspecten die van groot belang zijn voor de Joodse 

gemeenschap en cultuur kunnen worden belicht en waarmee een groot publiek bereikt 

kan worden. Informatie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap, de herinnering 

aan de Shoah, het tegengaan van antisemitisme en vooroordelen, het aan bod laten 

komen van de verschillende Joods instellingen, organisaties en groeperingen, het 

belichten van de Joodse religie en tradities aan een breed publiek.  

 

We zijn van mening dat het benadrukken van al die aspecten en meer, van belang zijn 

voor de continuïteit van de Joodse gemeenschap. Daarnaast is Nefesh ook actief 

betrokken bij het benadrukken van interculturele relaties tussen verschillende 

gemeenschappen in Amsterdam met speciale aandacht voor de Joodse- en 

moslimgemeenschap. Leidraad is: wat brengt ons samen? 
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Veelzijdigheid 

 
De veelzijdigheid van de Joodse cultuur vraagt om een autonome en open benadering. 

Nefesh ontleent haar bestaansrecht aan haar brede opzet binnen zowel de Joodse seculaire 

cultuur en leefwereld als religieuze stromingen. 

 

 

Ten doel gesteld en met succes volbracht: 
 
 

• Het voortzetten van lokale uitzendingen op de lokale zender Amsterdam, Salto 1 

• Voortzetting van het blok Joodse/Israëlisch studentenfilms, in samenwerking 

met de Israëlische filmacademie “Jumpcut” 

• Vastleggen van actualiteiten in samenwerking met andere Joodse instellingen en initiatieven. 

• Israëlisch kunst en muziek in beeld brengen 

• Programma’s over Joodse religie en tradities 

• Reportages over actuele joods-gerelateerde evenementen in Nederland en in Israël brengen 

 
Nefesh TV ging ook verder met het uitbreiden van de samenwerking met 

onafhankelijk makers en producenten die hun films aanbieden om uit te zenden op 

Nefesh TV. 

 
Een woord van dank gaat uit naar JumpCut School voor editors en animators en Salto 

Omroep Amsterdam voor het mede mogelijk maken van Nefesh TV. Daarnaast wil ik 

graag al onze donateurs, vrijwilligers en professionals bedanken die zich gezamenlijk 

hebben ingezet voor onze organisatie. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 

   Voorzitter 
 
 
 

   Amsterdam, 29 mei 2019 
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Uitzendingen Nefesh TV in 2018 
(*betreft nieuwe uitzendingen) 
 
 
 
16 & 31 januari 2018 
 
 
Keep Olim in Israel Movement* 
Keep Olim, is een non profit organisatie die belangrijke diensten aanbiedt voor alle  
nieuwe immigranten in Israël. Het doel van Keep Olim is om nieuwe immigranten  
te ondersteunen hun weg te vinden in de Israëlische maatschappij.   
 
Tel Aviv Nightlight, street installation* 
 
In the footsteps of Jewish Heritage / Portugal 
In 1492 staken meer dan 100.000 uit Spanje verdreven Joodse vluchtelingen de grens over naar 
Portugal. Maar in 1496, 4 jaar nadat de Joden waren verdreven uit Spanje, had een politieke manoeuvre 
van koning Manuel van Portugal een vernietigende impact op de joodse gemeenschap van Portugal en 
werd de meerderheid van de joden onder dwang gedoopt. Deze visuele reis door Joods Portugal is een 
herinnering aan hun erfgoed, eerst als joden en later als nieuwe christenen.  

13 & 27 februari 2018 
 
Uitgelicht: Deborah Maarsen- Laufer * 
In juli 2017 kwam er weer een groep zieke kinderen uit Israël naar Nederland (voor de 8e  
keer) georganiseerd door Deborah Maarsen. Ze is al jaren actief voor de stichting Zichron  
Menachem die kinderen met kanker steunt. In dit portret vertelt ze wat haar beweegt. 
 
Herdenking 75 jaar Februaristaking 
75 jaar geleden, op 26 februari 1941, kwamen de Amsterdamse dokwerkers in opstand tegen de eerste 
grootschalige jodenrazzia’s. In Amsterdam, maar ook in andere steden in Nederland, ging de bevolking 
in staking als protest tegen het door de Duitsers gebruikte brute geweld tegen Joden – een massale en 
voor Europa unieke uiting van de weerzin tegen de bezetter. Hoeveel zin heeft de jaarlijkse herdenking 
nog na al die tijd – en is er nog een band met de actualiteit? 

20 maart & 3 april 2018 

TLV Poerim Feest 
 
Good Deeds Day 
De jaarlijkse Dag van Goede Daden, geïnitieerd door Sheri Arison waarop mensen vrijwilligerswerk 
doen voor hun gemeenschap. In joods Nederland werd het georganiseerd door stichting Mokum. 

TLV Body Paints Festival 
 
Pesachgekte 
Op 30 maart begint Pesach, waarin heel centraal staat dat volgens de Joodse traditie geen  
gerezen deegwaar gegeten mag worden. De matzes vormen dan ook een belangrijk onderdeel  
van de traditionele gerechten van deze feestweek. 
 
 
TLV Spain Day 

Dertig jaar diplomatieke relaties Spanje-Israël. In 2016 worden in Tel Aviv 30 jaar Spaans-Israëlische 

diplomatieke betrekkingen gevierd. Pas in 1986 erkende Spanje Israël, tijdens de Spaanse dictatuur werd 

Israël door Franco niet als staat erkend. In het stadhuis van Tel Aviv spreken de Spaanse ambassadeur 

Fernando Carderera en de Israëlische minister van Veiligheid Gilad Erdan het publiek toe. 
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Territorial Bodies/Hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël 
Tijdens de expositie “Territorial Bodies”– Hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël staat het menselijk 
lichaam centraal. Soms vormt het lichaam zelf geen onderdeel van het kunstwerk en wordt er slechts 
naar verwezen. 
  
Choemoes van Rachmu 
In een achterafhoekje van de Machanee Jehudah markt in Jeruzalem, staan ze in de rij om een  
portie choemoes van Rachmu te bemachtigen. Oprichter Rachmo Ben Joseph was niet alleen  
beroemd om zijn choemoes, maar stond ook altijd klaar voor de armen van de stad. In de re- 
portage worden de geheimen van dit legendarische gerecht bekend gemaakt. 
 

24 april & 01 mei 2018 

Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag) 
De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring (Hebreeuws: Megilat HaAtzma’ut) is het document 
waarmee op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd afge- 
kondigd. Dit gebeurde aan het einde van de Britse mandaatperiode over Palestina. Deze dag  
wordt jaarlijks in Israël gevierd op Onafhankelijkheidsdag (Hebreeuws: Jom Ha’atsmaoet). 

Beach Talk 
Aan het strand van Tel Aviv praten we met toeristen én Israëli’s van Arabische en  
Joodse afkomst, na een terroristische aanslag, over het leven in de stad.  
Yazer (moslim) en Bella (joods) praten over de gemengde samenleving in Jaffa. 
 
Amy Winehouse / a family portrait 
Rapportage van een expositie in het Joods Historisch museum over de op 23 juli 2011 op  
27-jarige leeftijd overleden befaamde Brits-Joodse zangeres Amy Winehouse. 
Een expositie vanuit het standpunt van haar familie. 
 

08 & 15 mei 2018 
 
Geniet het Leven! 
Evan Durlacher (Baden-Baden 1925- Naarden 2019) keert terug naar zijn fraaie geboorteplaats  
in Zuid Duitsland. Hij haalt herinneringen op aan zijn jeugd en zijn rol in het verzet tijdens  
de oorlog. Een portret met afwisselend levensvreugde, weemoed en verdriet. 
 

12 & 19 juni 2018 

 
Pride TLV 
Volgens de homo-reiswebsite Gaycities.com is Tel Aviv veruit de favoriete reisbestemming  
van de wereldwijde homo gemeenschap. Door de democratische traditie van Israël geniet de 
homogemeenschap politieke vrijheid als in geen ander land in het Midden-Oosten: er gaat  
zelden een maand voorbij waarin voor de gay gemeenschap geen muzikaal of cultureel  
evenement plaats vindt in Tel Aviv. Wekelijks zijn er grote dansfeesten. 
 
Tel Aviv Eat * 
Culinair Festival aan de Middellandse Zee 
 
In de voetstappen van Joods Erfgoed: Italië  
Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s 
werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een 
joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen 
 
Hanna Luden: Nefesh TV gaat in gesprek met Hanna Luden, de directeur van CIDI, die openhartig 
vertelt over de uitdagingen van haar functie. 
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28 juli t/m 5 augustus: SALTO i.s.m. mediapartner PRIDE Amsterdam. SALTO 

wordt dit jaar naast AVROTROS officieel mediapartner van Pride Amsterdam, daarom staat in deze 
weken de programmering geheel in het teken van de Gay Pride en het thema LHBT+. Ook Nefesh TV  
gaat mee in dit thema, met o.a. Tel Aviv Gay Pride * en Wigstock Tel Aviv. * 
 

07 & 21 augustus 2018  

Inwijding Sefer Thora, Chabad Synagoge Amstelveen * 
Een Joodse gemeenschap is niets zonder een Sefer Thora (Thorarol). De inwijding  
van een sefer Torah is een feestelijke gebeurtenis die de gehele gemeenschap 
beleeft.  
 
Herdenking Bloeme Evers-Emden Z”L 
Op 18 juli 2016 overleed Bloeme Evers-Emden, één van de markantste 
persoonlijkheden in Joods Nederland. Een maand later vond er in het Joods 
Cultureel Centrum van Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst plaats, waar 
familieleden en vrienden het in grote aantallen aanwezige publiek vertelden over 
het bewogen leven van Bloeme, haar nalatenschap en de persoonlijke impact die  
ze op het leven van velen heeft gehad.  
 
History’s Ultimate Nomads/Spain 
Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo  
’s werelds eeuwige nomaden geworden. Deze visuele reis door Joodse Spanje brengt de meer dan 1500 
jaar rijke geschiedenis naar voren en het drama dat in 1492 plaats vond, toen de joden werden 
verdreven.  
 

04 & 19 september 2018 

Skijar 
SKIJAR is onderdeel van de joodse studentenvereniging IJAR. Met Skijar trekken Europees joodse 
studenten de ski’s aan om samen een leuke vakantie te hebben. Eén uitgesproken Jodendom bestaat niet, 
maar ondanks de culturele verschillen voelen al deze jongeren zich door hun joods zijn als één. 
 
JumpCut Student Films: Mr. Y * en Jeremy draws a monster *  
 
Joodse Identiteit 
Joodse identiteit…is dat iets wat je in woorden kan uitdrukken…?  

23 & 30 oktober 2018 

In de voetstappen van Joods Erfgoed – afl. Turkije en Tunesië. 

 
20 november & 04 december 2018 

Reconnecting  * 
Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Braziliaanse geschiedenis. In 1497 werd de Joodse 
gemeenschap van Portugal gedwongen zich te bekeren tot het christendom en werden sindsdien Nieuwe 
christenen genoemd. Een document over een onbekend stuk geschiedenis van Brazilië. 

 

Nefesh TV 11 December 2018 

Van Suikerriet en Terugkeer 
Van Suikerriet en Terugkeer vertelt het verhaal van een groeiend aantal mensen in het noordoostelijke 
deel van Brazilië, op hun zoektocht naar hun joodse identiteit en geloof.  
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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Nefesh  

Harmoniehof 42-I  

1071 TD  Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

249.2018.1 A.C.M. Visser 07-06-2019

Onderwerp

Jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 2.823 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van

€ 2.834, samengesteld.

2                UITWERKING OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Nefesh te Amsterdam bestaande

uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting

samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Bij de uitwerking van onze opdracht hebben wij ons gebaseerd op de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en

voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de rapporteur

Het is onze verantwoordelijkheid als rapporteur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het

samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte

gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de

getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing

van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Stichting Nefesh stelt zich ten doel:

- Het belichten van de diversiteit van de Joodse cultuur in het algemeen, zowel op individueel als op

groepsniveau, maar ook daarbuiten, binnen het kader van de multiculturele samenleving.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het ontwikkelen van audiovisueel en multimedia materiaal waarin verschillende aspecten van de

Joodse cultuur in het bijzonder en de multiculturele samenleving in het algemeen als onderwerp zullen

dienen.

b. Het besteden van aandacht aan organisaties en activiteiten op Joods cultureel gebied in Nederland,

waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan door niet-Nederlanders (bijvoorbeeld Israëliërs,

Amerikanen) georganiseerde activiteiten.

c. Tevens wordt aandacht gegeven aan activiteiten op joods cultureel gebied buiten Nederland

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam te

Amsterdam onder nummer 41217626.

3.2                Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit S. Kesslassi, J. Halegua en T. Ravid. Sinds 5 februari

2019 bestaat het bestuur uit S.P.Gogol, N.Dorani en J.M. Recio Martin.

3.3                Belastingdienst

Met de Belastingdienst is overeenstemming bereikt dat de stichting niet belastingplichtig is voor de

vennootschapsbelasting.

Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als een Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI).

3.4                Vrije reserve

De stichting streeft ernaar een continuïteit reserve van anderhalf keer de vaste lasten van de stichting

op te bouwen vanuit haar eigen inkomsten en eigen fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor

eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw

beoogde projecten.

3.5                Verwerking van het verlies 2017

Het verlies ad € 2.217 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserves.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser Administratie

A.C.M. Visser 
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na bestemming resultaat)

31 december

2018

€

31 december

2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren - 347

Belastingen en premies sociale verzekeringen 131 146

Overige vorderingen en overlopende activa 454 454

585 947

Liquide middelen  (2) 2.238 4.873

 2.823 5.820

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Vrije reserves 1.339 4.173

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 61 -

Overlopende passiva 1.423 1.647

1.484 1.647

 2.823 5.820
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

Baten  (5,6) 1.541 7.800

Lasten  (7) 2.056 6.244

Bruto-omzetresultaat -515 1.556

Organisatielasten

Beheer en administratie  (8) 2.203 3.657

Bedrijfsresultaat -2.718 -2.101

Financiële baten en lasten  (9) -116 -116

Resultaat -2.834 -2.217

Belastingen - -

Resultaat -2.834 -2.217
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Nefesh (geregistreerd onder KvK-nummer 41217626) was gevestigd op Olympiakade 47-3 te

Amsterdam, sinds 1 maart 2019 op Harmoniehof 42-I te Amsterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640 Organisatie-zonder-

winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en zijn toegerekend aan de periode

waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 347

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 131 146

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 454 454

Overlopende activa

Waarborgsom 454 454

2. Liquide middelen

ING bank N.V. nr 7741763 1.414 1.410

ING bank Rentemeerrekening 772 3.411

Kas 52 52

2.238 4.873

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 10 -

___________________________________________________________________________________________________________



PASSIVA

3. Eigen vermogen

2018

€

2017

€

Vrije reserves

Stand per 1 januari 4.173 6.390

Resultaatbestemming boekjaar -2.834 -2.217

Stand per 31 december 1.339 4.173

4. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 61 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 1.423 1.647

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.423 1.647

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

5. Baten

2018

€

2017

€

6. Baten

Subsidieopdrachten en Fondsen 1.541 7.800

7. Lasten

Honoraria productie en postproductie 1.555 5.998

Materiaalkosten 451 53

Productie- en uitzendkosten 50 193

2.056 6.244

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

8. Beheer en administratie

Huisvestingskosten - 1.500

Kantoorkosten 601 322

Verkoopkosten 234 177

Algemene kosten 1.368 1.658

2.203 3.657

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak - 1.500

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 261 293

Automatiseringskosten 162 -

Telefoon 24 18

Verzekering 104 -

Kantinekosten 50 11

601 322

Verkoopkosten

Representatiekosten 5 69

Reis- en verblijfkosten 229 108

234 177

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2018

€

2017

€

Algemene kosten

Accountantskosten 531 837

Verzekeringen 837 821

1.368 1.658

9. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 2

Rentelasten en soortgelijke kosten -116 -118

-116 -116

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening - 2

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -116 -118

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Verwerking van het verlies 2018

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 2.834 over 2018 in mindering gebracht op

de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Nefesh te Amsterdam
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