
TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG – onderdeel van de tussentijdse verantwoording van 
Stichting Moedernetwerk Amsterdam 
 
Betreft de periode oktober 2019 t/m oktober 2020 
 
 
2019 Begroot Gerealiseerde kosten  

Coördinator  € 4.680 € 4.680 

Coach € 605 € 605 

      
2020 Begroot Gerealiseerde kosten t/m 30 

oktober 2020   

Locatie € 6.600 € 181 

Coördinator  € 18.720 € 15.600 

Vrijwilligersvergoedingen € 10.200 € 1.458 

Familiedagen € 4.500 € 4.597 

Coach € 4.538 € 2.118 

Communicatie en PR € 1.500 € 290 

Boekhouding € 1.300 € 526 

Totaal € 52.643 € 30.055 

 
 
TOELICHTING 
 
Coördinator 
In de oorspronkelijke begroting is voor coördinatie 12 uur per week opgenomen tegen een uurtarief van 32,50. 
Leila Badaou is de (oprichter en) coördinator van Moedernetwerk. Zij besteedt wekelijks fors meer uren aan 
Moedernetwerk, uren die zij niet in rekening brengt. De impact van Covid-19 is erg groot voor het netwerk van 
moeders en hun gezinnen en daarmee ook voor Moedernetwerk. Zo hebben de kerngroepmoeders minder tijd 
kunnen besteden aan Moedernetwerk en het ondersteunen van Leila bij uitvoerende taken vanwege zorg voor 
het eigen gezin. Dit én de toename aan (zorg)vragen vanuit het bestaande netwerk en de aanmelding van 
nieuwe gezinnen heeft tevens geleid tot een hogere ureninzet van Leila, welke op dit moment niet terug te zien 
in de gerealiseerde kosten. 
 
Locatie 
In overleg met de heer Ben Aissa van stadsdeel Nieuw West heeft Moedernetwerk een bedrag van 550 euro 
per maand voor locatiehuur gereserveerd, bestemd voor de wekelijkse bijeenkomsten en de voorlichtings- en 
informatiebijeenkomsten van Moedernetwerk. Moedernetwerk heeft behoefte aan een vaste prettige locatie 
waar zij haar netwerk kan ontvangen. Door de corona is de zoektocht naar deze locatie op een laag pitje komen 
te staan. De bijeenkomsten met de kerngroepmoeders in beperkte setting vinden nu plaats in Huis van de Wijk 
de Aker. De kosten zijn 15 euro per ochtend. Het bedrag dat begroot staat voor locatiehuur zal bij lange na niet 
worden gebruikt in 2020. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
In het financiële overzicht zijn de tot op dit moment daadwerkelijk uitgekeerde vrijwilligersvergoedingen 
opgenomen. We vragen alle vrijwilligers om hun uren te verantwoorden alvorens we overgaan tot het 
uitbetalen van de vrijwilligersvergoedingen. Van lang niet alle vrijwilligers hebben we de verantwoording over 
2020 ontvangen. We weten al wel dat het bedrag dat gereserveerd staat voor vrijwilligersvergoedingen – zijnde 
10.200 euro – niet volledig wordt gebruikt in 2020.  
 


