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RSIN Fiscaalnummer: 8528.19.237 
 

   
  
 

 
 

Stijging liquiditeit 2020  €        11.959,40 
 

 

Baten 2020  Bedrag  

Contributie  €    14.565,00 

Kantine Inkomsten  €      1.288,70 

Tafelvoetbal  €             0,00 

Fancy Fair/Kermes  €             0,00 

Educatie  €    11.282,43  

Vrouwen comité  €      5.285,50  

Donatie/Giften  €    12.926,20  

Boeken/Kalender  €             0,00  

Overige inkomsten  €      3.853,10  

  

  

  

  Totaal Inkomsten   €    41.748,13  

Lasten 2020  Bedrag  

Gas en Elektra  €   10.029,62 

Verzekeringen  €    1.347,08  

Educatie(kantoor)  €    3.503,80   

Belastingdienst  €    2.015,30  

Telefoonkosten  €     1.100,10  

Waterbelasting     €  

Religieuze zaken €        2.000  

Boeken/Kalender      €           

Aflossing lening (aan ISN)     €   

Activiteitenkosten     €     

Onderhoudskosten     €    7.756,40 

Overige Uitgaven  €   7.540,23  

  Totaal uitgaven   € 29.788,73 
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                                                                                                      Balans per 2019    
Activa  Passiva    
ING Bank                  6.543,89 Eigenvermogen                12.026,35    
Kas                  5.482,46      
Totaal                12.026,35  Totaal                12.026,35   
      

 
Balans per 2020     

Activa  Passiva    
ING Bank                 23.239,06  Eigenvermogen                23.985,75   
Kas                      746,69     
Totaal                 23.985,75 Totaal                23.985,75   
      
Uitleg 2020:       
Stichting Multicultureel Centrum Waterland wil meebouwen aan de sociale infrastructuur van Purmerend en is een verbindende schakel tussen individu, 
omgeving en samenleving. Stichting organiseert en faciliteert activiteiten waarin de inwoners met elkaar werken aan een mooie, leefbare, schone en veilige      
stad waar het voor iedereen prettig wonen is. De activiteiten zijn gericht op geloofsovertuiging, participatie, educatie ontwikkeling, ontmoeting, preventie en 
veiligheid, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Stichting Multicultureel Centrum Waterland activeert de eigen kracht en mogelijkheden van bewoners in de wijken en speelt in op de ontwikkelingen in een     
snel veranderende samenleving. Dit gebeurt met behulp van zo’n 171 leden en vrijwilligers. 

Bij Stichting Multicultureel Centrum Waterland, niet alleen het ontmoeten van elkaar staat centraal, maar ook zetten wij ons in bij diverse activiteiten op het    
vlak van religie, welzijn en educatie en houden wij informatieavonden over maatschappelijke thema’s. 

Stichting investeert graag in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken 
partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). 
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Enkele voorbeelden van ons activiteiten in 2020: 

§ Gebedsruimte 
§ Asure dag 
§ Lezingen over Íslam 
§ Taalcursussen 
§ Jongerenbegeleiding                                       
§ Jongerenavonden                                             
§ Ouderparticipatie                                               
§ Interculturele programma’s             
§ Buurt Bijeenkomsten                                          
§ Huiswerkbegeleiding                                         
§ 23 april Kinderfeest 
§ Ontbijtochtenden 
§ Fancy Fair - Kermes 
§ Barbecues 
§ Tafeltennis toernooi                                     
§ Tafelvoetbal                        
§ Bevrijdingsfestivals 
§ Open dagen 
§ Samenwerking met kerken en inburgering cursussen 

De betaalrekening wordt gebruikt voor het ontvangst van de giften en inkomsten, tevens voor de betalingen.    
Jaarlijks wordt minimaal 1 keer de boekhouding gecontroleerd door de toezicht commissie bestaande uit drie personen.  
Deze cijfers worden jaarlijks gedeeld met de donateurs/leden en wordt verantwoord tijdens ledenvergadering.  
Deze informatie wordt elk jaar gepubliceerd op onze website. 
 
Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit zal worden gebruikt voor de activiteiten en 
eventuele onderhoudskosten in 2021.  
 

De stichting beoogt niet het maken van winst.    
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