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1. Oprichting PRJCT Amsterdam
Op 2 januari 2017 is Stichting PRJCT Amsterdam opgericht.
Aanleiding voor het oprichten van de Stichting PRJCT Amsterdam zijn de ervaringen van Maarten
Engeltjes, een van de meest gevraagde countertenoren ter wereld. Toen Engeltjes met de wereldtop
mocht gaan zingen ontdekte hij dat hij nog veel te leren had. Hij heeft ervaren dat het
kunstvakonderwijs niet voorziet in een ervaringsgericht leerproces. Met het initiatief tot de Stichting
PRJCT Amsterdam zet Engeltjes zijn naam en faam en ervaring in om jonge musici in een vroeg
stadium de kans te bieden om samen met de wereldtop te musiceren, op een manier die past bij hun
generatie. Tegelijk biedt dit Maarten Engeltjes de mogelijkheid zijn eigen artistieke droom te
realiseren, eigen programma’s te presenteren, naast, maar los van zijn carrière als solist in dienst van
gevestigde orkesten en dirigenten. In de Stichting worden de krachten gebundeld van een groep
mensen die zijn visie delen en hun diverse kennis en ervaring willen inzetten om deze te realiseren.

2. Missie
De Stichting streeft naar een wereld met barokmuziek van het allerhoogste ambachtelijke niveau,
uitgevoerd door professionele top-barokmusici, oud(er) én jong, gefrequenteerd door een
substantieel en gemêleerd publiek, in Nederland maar zeker ook daarbuiten. Zij doet dit vanuit liefde
voor barokmuziek, geloof in de nieuwe generatie en in de overtuiging dat een nieuwe benadering
van oude muziek noodzakelijk is om dit erfgoed voor het publiek van de toekomst veilig te stellen.
Musiceren op internationaal niveau is daarin absoluut noodzakelijk.

3. Ensemble
PRJCT Amsterdam is een nieuw barokensemble rondom countertenor Maarten Engeltjes. Het
ensemble is een combinatie van een vaste kern van uitmuntende, recent afgestudeerde in Nederland
woonachtige barokmusici met een eigen muzikale visie en vooraanstaande internationale
barokmusici. PRJCT Amsterdam wordt geleid door een per project gekozen concertmeester van
internationale allure. Zo wordt een omgeving gecreëerd waarin jong en oud elkaar inspireren. Wij
zijn overtuigd van een nieuwe expressiviteit bij de nieuwe generatie musici. Die krijgt bij ons alle
ruimte, terwijl de gevestigde namen de ambachtelijkheid op het hoogste internationale niveau zullen
bewaken en voeden. Uit die mix ontstaat een nieuwe speelwijze, die past bij de huidige tijd.
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4. Bestuur
Het bestuur van PRJCT Amsterdam bestaat uit Makira Mual (voorzitter), Rogier Moes
(penningmeester) en Jorrit Kraaikamp (secretaris). De bestuursleden worden benoemd voor een
periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar.
Het bestuur is in 2017 4 keer bijeen gekomen, op 25 januari, 31 mei, 11 september en 11 december
2017.

5. Gerealiseerde producties PRJCT Amsterdam 2017
De eerste helft van 2017 werd vooral besteed aan de nodige administratieve en organisatorische
voorbereidingen. Zo was er tussen het bestuur en Maarten Engeltjes overleg over de koers, het
‘gezicht’ van PRJCT Amsterdam en de artistieke wensen die vormgegeven moesten worden.
In het najaar 2017 de première plaats van de eerste nieuwe, eigen productie: Stabat Mater.
Daarnaast trad het gezelschap op tijdens het Hart & Ziel festival op 13 oktober 2017 in TivoliVredenburg.
Productie 01 - Stabat Mater

In de eerste eigen productie van Maarten Engeltjes met zijn barokorkest PRJCT Amsterdam staat
Stabat Mater van Giovanni Batista Pergolesi (1710-1736) centraal. Thema is het noodlot, de dood, in
het bijzonder de dood van een kind – en speciaal het verlies van een kind zoals beleefd door de
ouders.
Het programma begint met twee stukken van Antonio Vivaldi, Nulla in mundo pax en Nisi dominus
met het ontroerende Cum dederit over het lot, doem en noodlot. Daarna leest auteur P.F. Thomése,
schrijver van het boek Schaduwkind (2003) over de dood van zijn eigen dochtertje, enkele passages
daaruit voor. Dit ter introductie van Pergolesi’s bekende en geliefde Stabat Mater (1736) waarin
Maria aan de voet van het kruis haar zoon Jesus beweend: De diepbedroefde Moeder | Stond
wenend bij het kruis | Terwijl haar Zoon daar hing.
De combinatie van achttiende-eeuwse muziek en moderne literatuur onderstreept de tijdloosheid
van het thema. Ook kan het bijdragen aan het toegankelijk maken van barokmuziek voor publiek dat
meer vertrouwd is met tekst en literatuur dan met oude muziek.
Naast P.F. Thomése traden de sopraan Rosemary Joshua en concertmeesters Florian Deuter
(optredens in Nederland) en sopraan Camille Poul en concertmeester Josef Žák (optredens in
Frankrijk) als gasten op.
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In aanloop van de concerten in het najaar van 2017 werden PRJCT Amsterdam & Maarten Engeltjes
in het TV-programma Podium Witteman op 26 maart 2017 uitgenodigd voor een optreden. Zij
vertolkten Cum dederit van Antonio Vivaldi.
Concerten:
27 september 2017 St. Jansbasiliek, Laren
29 september 2017 Concertzaal, Tilburg
30 september 2017 Philharmonie, Haarlem
1 oktober 2017 Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
25 november 2017 Salle Gaveau, Parijs (Fr.)
26 november 2017 Chapelle de la Trinité, Lyon (Fr)
Alle concerten oogsten bijzonder veel lof. De grote zaal van het Muziekgebouw aan ’t IJ was
uitverkocht. In totaal zijn er 3680 bezoekers geteld.
Het concert van 1 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ werd door Omroep Max opgenomen en
op 3 oktober uitgezonden op NPO Radio4.
Uit de recensie van Y. Gunning in het Haarlems Dagblad van 2 oktober 2017:
‘… Maarten Engeltjes is de gedroomde vertolker van deze muziek. Licht, wendbaar zingt hij de
coloraturen. Ongelofelijk intiem en adembenemend mooi is zijn pianissimo. Hij voegt zijn stem in de
kleur van het ensemble, dat klinkt als omfloerste trommeltjes in datzelfde pianissimo...’
NPO Radio4 Hart en Ziel festival

Tussen de Stabat Mater-concerten in Nederland en die in Frankrijk trad PRJCT Amsterdam live op
tijdens het NPO Radio 4 Hart & Ziel Festival op 13 oktober 2017. In de open foyer van Tivoli
Vredenburg waren meer dan 300 bezoekers aanwezig tijdens het optreden.
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Het programma:
A. Vivaldi, Vier Jahreszeiten, part 2 G-minor and part 3 E-major
J.S. Bach, Matthäus-Passion, Aria “Erbarme dich”
J.S. Bach, Matthäus-Passion, Choral “Ich will hier bei dir stehen”
H. Purcell, Dido and Aeneas, “Dido’s Lament” and “With drooping wings”
G.B. Pergolesi, Stabat Mater, part 1

6. Financiering en organisatie
Vooralsnog, bij de start van de stichting, zijn er alleen projectmatige kosten begroot en gedekt. De
stichting wil een beleid voeren waarbij de bezoldiging van de musici en organisatorische
medewerkers op een fatsoenlijk maar sober niveau wordt gehouden. Niettemin moet op termijn
financiële ruimte gecreëerd worden die noodzakelijk is om continuïteit en topkwaliteit te handhaven.
De organisatorische taken worden momenteel onbezoldigd door vrijwilligers uitgevoerd. Doel is om
in de komende 2 à 3 jaar een infrastructuur op te bouwen van waaruit de organisatie (deels) door
professionele betaalde krachten (een zakelijk leider) kan worden uitgevoerd en er ruimte is om
kosten als een website, kantoorkosten en algemene promotie te financieren.
De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur ondersteunt nu nog in praktische
zin, maar wil in de komende 2 jaar streven een situatie waarbij zij alleen een toezichthoudende taak
heeft. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, afgezien
van vergoeding van gemaakte kosten.
Het bestuur is voornemens om in 2018 de ANBI-status aan te vragen.

7. Partners
Het Muziekgebouw aan ’t IJ heeft Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam toegezegd om op
regelmatige basis concerten te geven. Het Muziekgebouw is voor de komende twee jaar onze vaste
partner.

8. Donatie
Een donatie van de Stichting Amerborgh heeft PRJCT Amsterdam in 2017 voor € 7500,- wordt in dank
aanvaard.

9. Subsidieaanvraag
Voor het Stabat Mater project heeft PRJCT Amsterdam bij het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdam
Fonds voor de Kunsten en het Prins Bernard Fonds (project)subsidie aangevraagd. Voor de aanvragen
werd het advies ingewonnen van musicoloog Erwin Roebroeks.
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10.

Ambassadeurs

In 2017 heeft Maarten Engeltjes een aantal mensen uit zijn netwerk gevraagd als Ambassadeur van
PRJCT Amsterdam.
Cathy van Beek, strategisch adviseur duurzaamheid bij RadboudUMC en Radbouduniversiteit
Pieter Eckhardt, directeur Bureau Extra, voorheen eindredacteur VARA/DWDD
Katja Schuurman, actrice, zangeres en presentatrice
Ard van der Steur, politicus, voorm. Minister van Veiligheid en Justitie

11.

Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar onbezoldigd ingezet voor PRJCT Amsterdam.
Anne Bliek, Legal director bij TomTom; rol: algemeen adviseur
Josje Calff, per 1 september 2017 met pensioen, laatstelijk Directeur Universiteitsbibliotheek Vrije
Universiteit; rol: algemene ondersteuning en communicatie (vanaf 1 september 2017)
Hansje Vlam, gepensioneerd, laatstelijk Faculty support office Nijenrode; rol: ondersteuning
productie en logistiek

12.

Nawoord

Terugkijkend op 2017 is onze stichting hoopvol gestemd en ziet ze nieuwe kansen in 2018 om PRJCT
Amsterdam verder uit te bouwen en met nieuwe producties een groter publiek te bereiken. Om dat
te realiseren is de financieringsmix een aandachtspunt, ook zal het aanvragen van een ANBI-status
nodig zijn om de organisatie verder te brengen. Tot slot wordt de hulp van vrijwilligers,
ambassadeurs, donateurs (zoals Amerborgh) en partners als het Muziekgebouw aan ’t IJ zeer op prijs
gesteld.
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Stichting PRJCT Amsterdam
Het Bestuur
Nieuwe Herengracht 131-2
1011 SE AMSTERDAM

Referentie:
Betreft:
jaarrekening 2017

Enschede, 30 januari 2020

Geachte leden van het bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1 1 RB-Samenste ings er aring
De jaarrekening van Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en
verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en met de
uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve
van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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 getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
1 2 A gemeen
richting
Blijkens de akte d.d. 3 januari 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stichting PRJCT Amsterdam per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de amer van oophandel onder dossiernummer 67693911.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- R.M. Moes
- M.N.E. Thomese - Mual
- J.D. raaikamp

1 3 Resu taat erge i ing
Ter anal se van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2017
€

%

Netto-omzet
Brut
edri sresu taat

86.884
86.884

100,0%
100,0%

onen en salarissen
Huisvestingskosten
erkoopkosten
antoorkosten
Algemene kosten
S m der
sten

74.231
178
6.934
199
3.563
85.105

85,4%
0,2%
8,0%
0,2%
4,1%
97,9%

Bedri sresu taat

1.779

2,1%

-97
-97

-0,1%
-0,1%

1.682

2,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten
S m der inanci e aten en asten
Resu taat
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
1

inanci e

sitie

Ter anal se van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2017
€
€
rte termi n eschi

aar
2.784
22.507

orderingen
i uide middelen
Totaal vlottende activa

25.291
23.609
1.682

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

astge egd

ange termi n

e inancierd met

e e inanciering

ange termi n eschi

nd

are midde en

1.682

aats met
1.682
1.682

Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016
gestegen met € 1.682.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Cuperus Belastingadvies

Administraties

P.A. Cuperus- uining
Register Belastingadviseur
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2 1 Ba ans er 31 decem er 2 1
(Na resultaatbestemming)

ACT

31 december 2017
€
€

A

ttende acti a

orderingen
2.784

Handelsdebiteuren

2.784

i uide middelen

22.507

25.291

T taa acti a i de

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 januari 2020

Amsterdam, 30 januari 2020
Stichting PRJCT Amsterdam

R.M. Moes

M.N.E. Thomese - Mual

J.D. raaikamp
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2 1 Ba ans er 31 decem er 2 1
(Na resultaatbestemming)

PASS

31 december 2017
€
€

A

igen erm gen
Overige reserves

1.682
1.682

rt
ende schu den
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

2.597
204
20.808
23.609

T taa

25.291

assi a i de

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 januari 2020

Amsterdam, 30 januari 2020
Stichting PRJCT Amsterdam

M.N.E. Thomese - Mual

R.M. Moes

J.D. raaikamp
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
22

inst- en er iesre ening

er 2 1
2017
€

€
86.884
86.884

Netto-omzet
Brut
edri sresu taat
74.231
178
6.934
199
3.563

onen en salarissen
Huisvestingskosten
erkoopkosten
antoorkosten
Algemene kosten
S m der
sten

85.105
1.779

Bedri sresu taat
-97

Rentelasten en soortgelijke kosten
S m der inanci e aten en asten

-97
1.682

Resu taat

RB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 januari 2020
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2 3 T e ichting
A

N T

de aarre ening

CHT N

Acti iteiten
De activiteiten van Stichting PRJCT Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk
uit:
- Organiseren van klassieke muziekconcerten in binnen- en buitenland en daarbij behorende activiteiten:
inhuren musici, zaalhuur, concertzalen en oefenruimte en waar dat nodig is instrumenten.
- aartenverkoop, marketingactiviteiten ter promotie van concerten.
estigingsadres rechts rm en inschri nummer hande sregister
Stichting PRJCT Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de amer van
oophandel onder dossiernummer 67693911.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting PRJCT Amsterdam zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
A

N

R N S A

N

A gemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
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.
erge i ing met
rgaand aar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
R N S A

N

R

AAR

R N

AN ACT

A N PASS

A

rderingen
orderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. orderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. oorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
i uide midde en
i uide 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. i uide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2 3 T e ichting

de aarre ening

rt
ende schu den
ortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. ortlopende
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.
R N S A

N

R B PA

N

AN H T R S

TAAT

A gemeen
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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
rengst erantw

rding

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

erkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

erlenen van diensten
erantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
sten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Pers nee s e ningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2 3 T e ichting

de aarre ening

inanci e aten en asten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva.
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2

T e ichting

ACT

de a ans

A
TT N

ACT

A

rderingen
31-12-2017
€
Hande sde iteuren
Debiteuren

2.784

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

i uide midde en
Bestuurrekening ABN AMRO bank

22.507

- 13 -

Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2

T e ichting

PASS
N

de a ans

A
R

N
2017
€

erige reser es
Stand per 1 januari
it voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

RT

P N

SCH

1.682
1.682

N
31-12-2017
€

Hande screditeuren
Crediteuren

2.597

Be astingen en remies s cia e er e eringen
Omzetbelasting

204

Omzetbelasting
204

Omzetbelasting suppletie

erige schu den
Nog te betalen vergoedingen
Reservering administratiekosten
Rekening-courant bestuur

19.708
1.000
100
20.808
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2

T e ichting

de winst- en er iesre ening
2017
€

Nett - m et
Omzet laag
Omzet vrijgesteld
Omzet binnen E

65.715
107
21.062
86.884

De netto-omzet over 2017 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0% gestegen.

nen en sa arissen
Gages en vergoedingen

74.231

Huis estings sten
Huur repetitieruimte

178

er
sten
Reclame en drukwerk
Representatiekosten
Relatiegeschenken
unch- en dinerkosten
osten website
Digitale media en fotografie
Overige marketingkosten

2.480
663
66
984
826
450
1.465
6.934

ant r sten
antoorbenodigdheden
Portokosten
Overige kantoorkosten

40
109
50
199

A gemene
sten
Administratiekosten
Juridische kosten
leine aanschaffingen
Huur inventaris en instrumenten
Boete belastingdienst
Overige algemene kosten

1.000
389
139
1.220
65
750
3.563
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Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
2

T e ichting

de winst- en er iesre ening
2017
€

inanci e aten en asten
Rente asten en s rtge i e
Rente- en bankkosten
Overige rentelasten

sten
99
-2
97

- 16 -

3 B J A

N

Stichting PRJCT Amsterdam te Amsterdam
3 1 Jaar

ste ing m et e asting
2017

B e aar 2 1
BT nummer N

€
13

€

3 B 1

Omzet
Omzet laag
Omzet nultarief of niet bij u belast

1b
1e

65.715
107

3b

21.062

3.942

Omzet naar het buitenland
Omzet binnen de E

3.942

erschuldigde omzetbelasting

oorbelasting
oorbelasting
Te eta en m et e asting
Su
etie m et e asting 2 1

5b
5g

3.738
3.738
204
204

31-12-2017
€
Ba ans st m et e asting
Omzetbelasting suppletie

204
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