
Financieel verslag van de Stichting de Groene Plantage over 2018 
 
In dit verslag worden de financiën van Stichting de Groene Plantage (SDGP) over 2018 weergeven. In 
dit jaar werden de bezwaarprocedures gevoerd tegen de door de gemeente verleende 
omgevingsvergunningen voor de kap van bomen en de bouw van het Holocaust Namenmonument 
op het Weesperstraatplantsoen. De bezwaarprocedures zijn aangegaan door Stichting de Groene 
Plantage, Plantage-Weesperbuurtvereniging, Stichting Amstel tot Artis, Bewonersvereniging 
Studentenflat Weesperstraat en een groot aantal individuele belanghebbenden. De procedures zijn 
in januari 2018 gestart en geëindigd met de beslissing op het bezwaar van het Dagelijks Bestuur 
Centrum op 27 november 2018. 
SDGP was in deze periode de opdrachtgever van de advocaat en droeg de financiële (eind) 
verantwoordelijkheid. De giften die in deze periode zijn gedaan waren bestemd voor de 
bezwaarprocedures. Het bestuur van de SDGP legt door middel van deze rapportage financiële 
verantwoording af over het jaar 2018. De kascommissie heeft de stukken goedgekeurd.  
 
De ingewikkeldheid van de omgevingsvergunningen, en dus ook van de bezwaarschriften, alsmede 
de lange duur van deze periode, heeft geleid tot aanzienlijk hogere advocaatkosten dan was 
voorzien. Echter door succesvolle fondsenwerving en een voorschot van €5.000 is het gelukt aan alle 
verplichtingen te voldoen. 
 
 Over de periode waren de lasten voor de SDGP €42.229 Dit betreft: 

 Kosten advocaat €41.069 

 Kosten fondsenwerving €718: in het begin is gebruik gemaakt van het boekje “Hemelsbreed” 
van Theo de Feyter. Donateurs die minimaal € 50 gaven kregen het boekje. De aanschaf van 
de boekjes kostte € 400. De boekjes en ook de Gouaches van Theo de Feyter zijn afgeleverd 
aan huis of (bij adressen ver weg) per post naar de gevers gestuurd. 

 Bureaukosten €442: waaronder een geschenk voor twee adviseurs, die hun rapporten pro-
deo hebben gemaakt, kantoorartikelen en bankkosten. 

 
De baten voor de stichting bedroegen in 2018 totaal €48.578. Dit betreft: 

 Giften aan de stichting €43.578 

 Voorschot €5.000  
 

Het banksaldo van de stichting bedraagt op 31 december 2018  €6.348 bestaande uit een voorschot 
van €5.000 en een positief saldo van €1.348. 
 
 
 
Amsterdam 24-6-2019 
 
Bert van der Horst 
Namens het bestuur Stichting de Groene Plantage 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Stichting de Groene Plantage

Staat van  Baten en Lasten 2018

2018

€

Giften 43578

Voorschot van een begunstiger 5000

Totale baten 48578

2018

€

Advocaat 41069

Kosten fondsenwerving 718

Bureaukosten 442

Totale lasten 42229

Resultaat 6348

Baten

Lasten

Stichting de Groene Plantage

Balans 2018

2018

€

Rekening  Triodosbank 6348

2018

€

Openstaande rekeningen

Advocaat 0

Voorschot van een begunstiger 5000

totaal 5000

totale activa 1348

Activa

Passiva


