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1. Inleiding 
 
Stichting Vrouwenruimte De Kat is al meer dan 35 jaar een organisatie voor en door vrouwen in 
Amsterdam Oost. Wij zijn gevestigd in de Dapperbuurt, om de hoek bij de Dappermarkt. De Kat 
is in december 1983 gestart door een groep vrouwen uit de Dapperbuurt met als doel 
de emancipatie van vrouwen in Amsterdam Oost te bevorderen, hen uit hun isolement te 
halen,de zelfredzaamheid te verbeteren en hen te laten participeren in de maatschappij. 
Vrouwen uit zeer diverse landen, waaronder Marokko, Egypte, China, Hong Kong, Turkije, 
Rusland, Colombia, Ecuador, Bosnië, Slovenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Frankrijk, Spanje, Polen, 
Singapore, Chili, Nepal, Argentinië, Pakistan en de Filipijnen nemen tegenwoordig deel aan de 
activiteiten van De Kat. 
 

‘Na een jaar les bij De Kat kan ik met mijn buren praten en ik durf nu ook alleen naar de 
dokter.’Nadat, cursist 

 
‘Ik leer van hen dat je álles kunt bereiken, als je ‘t écht wil. Zij leren van mij hun schaamte om 
niet te durven spreken, achter zich te laten. De Nederlandse taal is slechts een middel. Waar ’t 
om gaat is, dat ik ze leer zo snel mogelijk op eigen benen te staan’. Dinie, docent.  

 
Het is duidelijk dat De Kat aan een grote behoefte voorziet: er komen veel vrouwen naar het 
Kathuis. Het is een bruisend centrum in de buurt: wekelijks komen meer dan 100 vrouwen. De 
vrijwilligers van De Kat geven Nederlandse les aan vrouwen. Naast taallessen bieden wij ook 
praktische informatie, voorlichting en bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Er 
wordt serieus gewerkt en er wordt ook veel gelachen. De sfeer is gezellig en ontspannen. 
Daarnaast wordt de ruimte gebruikt door vrouwen uit de buurt die elkaar willen ontmoeten en 
gezellig samenkomen voor een kop koffie of een gezamenlijke maaltijd. De koffieochtenden 
voor 50+ vrouwen in het weekend worden druk bezocht. Onze kookclub op vrijdag is dé plek 
om kennis te maken met diverse vrouwen in Amsterdam Oost. De activiteiten sluiten goed op 
elkaar aan en versterken elkaar. Zo zijn er vrouwen die De Kat leren kennen door de 
koffieochtenden, zich inschrijven voor lessen in de Nederlandse taal. Maar ook andersom: 
vrouwen die de taallessen volgen vinden hun weg naar de koffieochtenden of de kookclub 
omdat zij daar andere vrouwen willen ontmoeten.  
 
Onze reguliere activiteiten willen wij in 2020 doorzetten en daarmee een belangrijke functie 
vervullen voor vrouwen in de buurt. Er zullen minimaal drie voorlichtingsbijeenkomsten  
worden georganiseerd die aansluiten bij de beleidsagenda van Stadsdeel Oost, met name de 
agendapunten Armoedebestrijding, Preventie Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook 
voorlichting over verslaving en weerbaarheid van vrouwen en meisjes (tav sexting en grooming) 
willen we graag aan bod laten komen. 
 
De Kat overweegt een aanbod te ontwikkelen met jonge tienermoeders uit de buurt,zodat zij in 
het Kathuis een veilige plek hebben waar ze informeel samen kunnen zijn. Of dit daadwerkelijk 
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doorgang zal kunnen vinden zal blijken uit adviserende gesprekken die we het najaar van 2019 
zullen voeren met OKT en andere relevante instellingen en ervaringsdeskundigen. In de 
begroting voeren wij 500 euro op als onkostenpost.  
 
De ruimte aan de Wagenaarstraat 184 (Het Kathuis) is beschikbaar voor andere 
buurtgerichte vrijwilligersgroepen die een maatschappelijk belang nastreven. Momenteel 
hebben we één vaste medegebruiker:Prachtvrouw Coaching. Het bestuur van Stichting 
Vrouwenruimte De Kat werkt aan de samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties in Oost 
en ook om  bredere bekendheid van Het Kathuis bij de diverse doelgroepen in de buurt te 
geven. 
 
In 2019 heeft het bestuur van de Kat een visie uitgewerkt op basis waarvan de activiteiten 
worden vastgesteld aansluitend op de uitgangspunten van De Kat, daar waar de organisatie 
goed in is,de ruimte geschikt voor is, en aansluitend op de behoeftes van de verschillende 
doelgroepen. Deze visie is met de docenten en coördinatoren van De Kat besproken en 
aangevuld. We zijn trots op het aanbod dat we in 2020 weer mogelijk kunnen maken dankzij de 
inzet van de vrijwilligers, en zo weer bij te kunnen dragen aan de emancipatie, zelfredzaamheid 
en participatie van vrouwen in Amsterdam Oost. 
 
2. Activiteiten 
 
2.1 Nederlandse les 
 
Er zijn veel vrouwen die geen Nederlands spreken, lezen en schrijven en daardoor buiten de 
samenleving staan. Voor veel van hen zijn de reguliere NT2 lessen te duur en/of de gemengde 
groepen een bezwaar. Al ongeveer 20 jaar geven vrijwilligers van stichting De Kat Nederlandse 
les aan vrouwen uit Amsterdam-Oost. De cursussen van Stichting De Kat onderscheiden zich 
van ander informeel taalaanbod. In de eerste plaats omdat de groepen alleen uit vrouwen 
bestaan en ten tweede omdat er nadrukkelijk een leerlijn en continuïteit wordt geboden. In 
2019 is het aantal cursisten stabiel gebleven ten opzichte van 2018: er komen nu wekelijks 
ongeveer 70 cursisten voor de taallessen (in 2016 werden 40-50 cursisten voor taallessen 
ingeschreven).Er is een kleine wachtlijst, die verwachten we op te kunnen nemen in de 
bestaande reguliere groepen. Mocht het nodig zijn, kunnen we overwegen een nieuwe groep 
op te starten.  

‘Ik kan nu zelf een formulier invullen. Dat is belangrijk, want ik heb in Nederland geen familie die 
me helpt.’ Annabella, cursist.  
 
‘De Kat geeft mij als vrijwilligster de ruimte en de middelen om Nederlandse les te kunnen geven 
aan migrantenvrouwen. Het is fijn om op die manier iets te kunnen bijdragen aan de 
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samenleving. Ook leer ik van mijn cursisten veel over andere culturen. Dat is verrijkend en het 
helpt me ook om anders naar mijn eigen (Nederlandse) cultuur te kijken.’ Marianne, docent.  

 

Voor 2020 staat het volgende lesprogramma op de agenda: 

Maandag: 10 – 12: Kennis van de Nederlandse samenleving (A2) 
 13 – 15: Beginners met weinig ervaring (A1) 
  
Dinsdag 9 – 11: Beginners met weinig ervaring (A1) 
 11 – 13: Gevorderden (B1) 
  
Woensdag 10 – 12: Licht gevorderden  
  
Donderdag 9-11: Beginners met weinig ervaring (A1) 
 
Eenaantal docenten van Stichting De Kat werkt veel met Taal voor het Leven van de Stichting 
Lezen en Schrijven. Taal voor het Leven ondersteunt taalscholing voor mensen die laaggeletterd 
zijn en heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Om goed mee te kunnen 
doen in de samenleving, moet je Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Onze 
cursisten worden actief doorverwezen naar de Muiderkerk voor het taalcafé of de OBA voor 
‘taalmaatjes’, ter bevordering van de gespreksvaardigheid, alsook de participatie. Een aantal 
docenten volgt ook trainingen van stichting Taal voor het Leven. 
 
Onze docenten maken ook eigen materiaal, passend bij de groep, de actualiteit en de vragen 
die door de vrouwen zelf worden gesteld. Taallessen zijn de kernactiviteit van De Kat en onze 
docenten verdienen dan ook alle ondersteuning die zij nodig hebben. Voor het kunnen maken 
van eigen lesmateriaal en om zich voor te bereiden op de lessen hebben onze docenten 
naslagwerk en docentenboeken nodig. De huidige boekenkast van de docenten is verouderd: in 
2020 willen wij onze boekenkast met naslagwerk, docentenboeken en lesmateriaal 
actualiseren. De onkosten voor het maken van lesmateriaal, aanschaf docentenboeken en 
naslagwerk en onkostenvergoeding is daarom verhoogd. 
 
In de cursus ‘kennis van de Nederlandse samenleving’ krijgen de vrouwen informatie over 
allerlei zaken die belangrijk zijn om goed mee te kunnen doen in de samenleving en de ‘taal’ die 
daarbij nodig is. Dat kan variëren van boodschappen doen in de supermarkt tot een gesprek 
met politieagenten over veiligheid en het doen van aangifte, of een voorlichting over 
weerbaarheid op het werk. De docente haakt in op de actualiteit en nodigt regelmatig 
professionals en vrijwilligers van andere organisaties in de buurt uit.   
 
Werving van cursisten gaat vooral via-via, dus via vrouwen die De Kat al kennen – als cursist of 
als professional. Daarnaast worden folders verspreid en staat het programma op de site van 
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stichting De Kat, op www.jekuntmeer.nl en de buurtbalie (van Academie van de Stad). De 
vrijwilligers van Stichting De Kat nemen deel aan informatiemarkten en het netwerk van 
taalaanbieders in Oost. 
 

‘Het Eindfeest. Elke ‘Kat’ had haar voedselsteentje bijgedragen. Met twee gemeenschappelijke, 
terugkerende ingrediënten: liefde & respect’. Dinie, docent 

 
Resultaat:  

● Circa 70 vrouwen verbeteren hun taalvaardigheid Nederlands en kunnen daardoor beter 
meedoen in de maatschappij 

● Deelname aan activiteiten in de buurt is bevorderd (participatie): cursisten weten de 
weg naar organisaties en activiteiten in de buurt 

 
2.2.  Geheugen van Oost 
Het ‘Geheugen van Oost’ heeft allerlei activiteiten die in het teken staan van het creëren en 
verzamelen van verhalen over Amsterdam Oost voor op de website. Ook de verhalen van de 
vrouwen die in De Kat komen zijn boeiend, leerzaam en dragen bij aan de verbinding tussen de 
verschillende bewonersgroepen. Geheugen van Oost biedt een cursus aan voor vrouwen van 
De Kat: 5 bijeenkomsten waarin een verhaal te schrijven: een herinnering, een belevenis, hun 
verhaal.  
 
Resultaat:  

 Circa 8 vrouwen hebben meegedaan aan de cursus en hebben geleerd een verhaal te 
schrijven.  

 Circa 5 vrouwen hebben een verhaal op de website van Geheugen van Oost geplaatst.  

 
2.3.  Jonge moeders 
 
In 2020 willen we starten met een activiteit voor alleenstaande tienermoeders. Het Kathuis is bij 
uitstek een veilige plek voor ze waar ze informeel samen kunnen zijn. Of dit daadwerkelijk 
doorgang zal kunnen vinden zal blijken uit adviserende gesprekken die we het najaar van 2019 
zullen voeren met OKT en andere relevante instellingen en ervaringsdeskundigen. In de 
begroting voeren wij 500 euro op als onkostenpost.  
 
Resultaat:  

 Circa 5 tot 8 jonge tienermoeders ontmoeten elkaar regelmatig, vormen een sociaal 
netwerk en kunnen op informele manier even ontspannen met elkaar.  
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2.4.Ontmoeting 

 

De Kat heet voluit: “Stichting De Kat, Vrouwenontmoetingsruimte Oost”. Ontmoeting staat ook 
in 2020 weer hoog in het vaandel. Het blijft een belangrijk instrument om elkaar te kunnen 
vinden en gezamenlijk activiteiten te ontplooien die kunnen bijdragen aan meer 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.  

Er zijn wekelijks in het weekend koffieochtenden op zaterdag en zondag voor 50+ vrouwen: 
de vrouwen ontbijten samen, drinken koffie, ze doen een activiteit zoals handwerken of breien 
en regelmatig wordt gediscussieerd over een thema. Dit zijn veelal alleenstaande 
migrantenvrouwen, waarvan de kinderen het huis uit zijn. Vaak spreken zij onvoldoende 
Nederlands en hebben zij een laag inkomen. De combinatie van factoren maakt hen kwetsbaar 
voor isolement en misbruik. De gezelligheid, het delen van ervaringen en de onderlinge hulp 
zijn belangrijk. De ochtenden worden goed bezocht: er komen ongeveer 15 vrouwen.  

In de bovengenoemde bijeenkomsten is er naast de ontmoeting ook ruimte voor voorlichting.  
Er worden bijvoorbeeld voorlichtingen gegeven door studenten geneeskunde van de VU (DOCS: 
Diversiteit-Onderwijs-Cultuur-Studenten) over de gezondheidszorg in Nederland. Ook komen 
thema’s uit de gebiedsagenda aan bod: gezond leven en gezonde voeding, slaaptrainingen, 
leefbaarheid, preventie huiselijk geweld. Stichting De Kat faciliteert de bijeenkomsten en legt 
relaties met het professionele netwerk in Oost voor informatie en menskracht.  

‘Bij De Kat komen vrouwen uit de hele wereld. Maar we vinden dezelfde dingen leuk en 
belangrijk. Daar praten we over, in het Nederlands. Ik vind het altijd fijn om naar de les te gaan.’, 
Lin, cursist 
 
‘Het Kathuis, een plek waar verschillende culturen samenkomen en waar respect voor elkaar op 
de voorgrond staat! Heerlijk om in zo'n omgeving les te mogen geven!’ Monic, docent. 
 

Resultaat: 
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● Circa 25 vrouwen ontmoeten elkaar regelmatig en vormen een sociaal netwerk. Zij 
ontplooien gezamenlijk activiteiten die bijdragen aan zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie.  
 

2.5. Kookclub 

 

 

De kookclub wordt druk bezocht door alleenstaande migrantenvrouwen: er komen in totaal 
zo’n 35 vrouwen, waarvan er per keer 15 a 20 aanwezig zijn, met name van Islamitische 
achtergrond. Iedereen is welkom, boodschappen en koken regelt de kookclub gezamenlijk. In 
de kookclub wordt aandacht besteed aan gezond leven en gezonde voeding, maar vooral aan 
de onderlinge contacten en het verstevigen van het sociale netwerk. De kookclub werkt nauw 
samen met Gezond Gewicht Oost. De vrijwilligster die de kookclub leidt is ambassadeur Gezond 
Gewicht Oost. De vrouwen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan activiteiten in de 
buurt.  

‘De Kat is voor mij een veilige plaats waar vrouwen en kinderen uit verschillende culturen met 
elkaar praten, naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Ook de vrouwen uit hun isolement te 
halen. Voor mij ook om een goed beeld en kennis van de buren te  hebben. Het is heel belangrijk 
voor de buurt . En voor de Kathuis natuurlijk.’ Zohra, vrijwilliger. 

Resultaat:  

● Ca. 35 vrouwen ontmoeten elkaar regelmatig en vormen een sociaal netwerk, zij 
ontplooien gezamenlijk activiteiten die bijdragen aan zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie.  
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2.6.  Kooklessen 

Naast de kookclub, beginnen we ook met een nieuwe activiteit waar kooklessen worden gegeven door 
een enthousiaste vrijwilligster, met veel kennis van de Turkse keuken. Vrouwen uit verschillende 
culturele achtergrond uit de buurt zijn de doelgroep voor de lessen.  

Resultaat:  

 Ca. 5 tot 8 vrouwen ontmoeten elkaar regelmatig, leren koken uit Turkse keuken, en maken kennis 
met  elkaars cultuur.  
 

2.7.  Voorlichting en themabijeenkomsten 

 

In 2020 wil stichting De Kat weer aandacht besteden aan voorlichtingsactiviteiten. Er zullen 
minstens vier voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarvoor niet alleen de 
vrouwen die al in Het Kathuis komen worden uitgenodigd, maar ook buurtbewoners uit de 
Dapperbuurt. De bijeenkomsten zullen in nauwe samenwerking met Prachtvrouw Coaching 
worden georganiseerd. De bijeenkomsten sluiten zoveel mogelijk aan bij de beleidsagenda van 
het Stadsdeel Oost, met name de thema’s Armoedebestrijding,Preventie Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld en/of andere belangrijke maatschappelijke thema’s. In 2020 staat in de 
periode 4-5 mei een bezoek aan het Verzetsmuseum gepland.  
Met Arkin (Geestelijke Gezondheidszorg) gaan wij in gesprek over een passend 
voorlichtingsaanbod voor vrouwen over (preventie van) lichte tot matige psychische klachten 
en verslavingsproblematiek. In 2019 zijn er workshops en korte cursussen georganiseerd door 
stagiaires van de VU op het gebied van computer-, smartphone en iPad gebruik; hoe gaat 
internet bankieren enz. Dit zullen we in 2020 voortzetten.  
 
Resultaat:  

● De Kat krijgt meer bekendheid in de Dapperbuurt als voorziening voor de buurt. 
● Ca. 60 cursisten van de Kat en overige buurtbewoners (max. 20 per bijeenkomst) krijgen 

voorlichting over thema’s die actueel zijn en die hen aangaan; 
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● Contact met andere vrouwen is bevorderd en onderling netwerk verstevigd; taboes zijn 
bespreekbaar gemaakt; en taalvaardigheid is bevorderd;  

● Er worden minimaal vier voorlichtingen en/of themamiddagen georganiseerd die 
aanhaken bij de beleidsagenda van Stadsdeel Oost;   

 

2.8.  Dialoogtafels 

De Kat is in 2018 in samenwerking met andere organisaties zoals Stichting Kezban begonnen 
met het organiseren van een reeks dialoogtafels rond het thema ‘zelfbeschikking’. Die waren 
een groot succes. Zij werden afgesloten met een feestelijke bijeenkomst op 8 maart 2019 in De 
Jungle. In 2019 is weer een begin gemaakt met dialoogtafels over ‘taboeonderwerpen’. Deze 
activiteit willen wij in 2020 voortzetten.  Tijdens deze dialoogtafels wordt gesproken over 
(taboe) onderwerpen met betrekking tot huwelijk en gezin, huwelijksdwang, huiselijk geweld, 
seksualiteit en gender. Aansluitend hierop willen wij in 2020 een bijeenkomst organiseren met 
Stichting Praat over Kindermishandeling, over preventie en het signaleren van (mogelijk) 
kindermishandeling.   
 

Resultaat:  
● 0ngeveer 25 vrouwen en vrijwilligers hebben een of meerdere malen deelgenomen aan 

een dialoogtafel over taboe-onderwerpen.  
● Ongeveer 10-15 vrouwen en vrijwilligers hebben de bijeenkomst over preventie en 

signalen van kindermishandeling bijgewoond.  
 

2.9.  Burendag en Open Dag in september 2020.  

Met ondersteuning van het Oranje Fonds organiseert stichting Vrouwenruimte De Kat in 
september 2020 weer een Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat samen met 
inwoners uit de buurt op de 4e zaterdag in september wordt gevierd. Het is een dag waarop 
buren gezellig samenkomen en waarbij veel mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar en de 
buurt. Voor Het Kathuis is dit een gelegenheid om buurtbewoners te stimuleren activiteiten te 
ontplooien in onze ruimte. Tijdens de Burendag in 2020 zal Het Kathuis ook haar jaarlijkse Open 
Dag organiseren.  
 
Resultaat: 

● De Kat krijgt meer bekendheid in de Dapperbuurt als voorziening voor de buurt; 
● Ca 30 buurtbewoners doen mee met de Burendag van stichting De Kat; 
● De Kat levert een goede bijdrage aan de saamhorigheid in de buurt en de betrokkenheid 

van buurtbewoners.  
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2.10.  Eigen kunst aan de muur  
 
Het project ‘Kunst aan de muur’ is jarenlang een succesvol project geweest, maar was de 
laatste jaren verwaterd. In 2020 willen we actief ‘Eigen kunst aan de muur’ stimuleren, waarbij 
de bezoekers aan het Kathuis zoals de vrouwen van de koffieochtend, de resultaten van hun 
activiteiten kunnen exposeren.  
 
2.11.  Samenwerking met andere organisaties in Oost. 

Stichting Vrouwenruimte De Kat zoekt samenwerking met andere professionele en 
vrijwilligersorganisaties in de buurt, die qua bereik, activiteiten en expertise een goede 
aanvulling zijn. Er zijn goede contacten opgebouwd met Dynamo, Post Oost, De Muiderkerk, 
Stichting Kezban, Cordaan, de gemeentelijke projectleider radicalisering en polarisatie, de 
gemeentelijk preventiemedewerkster kindermishandeling en huiselijk geweld en het Ouder-
Kind-Team. Bestuursleden van De Kat nemen actief deel aan de netwerkbijeenkomsten van 
Vrouwennetwerk Amsterdam Oost en aan de bijeenkomsten die zijn geïnitieerd door 
burgemeester Femke Halsema. In deze bijeenkomsten komen vrouwen uit heel Amsterdam en 
van heel diverse achtergrond  bij elkaar.   
 

2.12. Website Stichting Vrouwenruimte De Kat.  

In 2018 is de website van stichting  Vrouwenruimte De Kat weer vernieuwd. De website is goed 
toegankelijk voor alle bezoekers, geeft informatie over alle activiteiten en heeft een 
mogelijkheid om online in te schrijven voor de taallessen. In 2020 willen we de website 
aanvullen met samenvattingen in diverse talen, zodat ook voor vrouwen die nog geen 
Nederlands spreken voldoende informatie te vinden is over onze taallessen.  

 

2.13. Vrijwilligersbeleid stichting De Kat 

De Kat wil ook voor de vrijwilligers een fijne plek zijn waar zij zich veilig voelen, zich kunnen 
ontplooien en hun sociale netwerk vergroten. Er wordt een groot beroep gedaan op de 
vrijwilligers, als docent of begeleider, maar ook als raadgever of om sociale problematiek te 
signaleren en goed door te kunnen verwijzen naar het professionele netwerk. Om onze 
vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is een goed vrijwilligersbeleid 
noodzakelijk. Daarvan maken het inplannen, vastleggen en opvolgen van evaluatiegesprekken 
en gezellige gezamenlijke activiteiten onderdeel uit. De implementatie van de meldcode 
huiselijk geweld helpt om bewustzijn rond het thema te bevorderen en de vrijwilligers in staat 
de stellen in een vroeg stadium en op een laagdrempelige manier vrouwen de weg te wijzen 
naar het maatschappelijk werk, en zodoende een preventieve functie te vervullen. 
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3. Begroting 2020  

 
Specificatie kosten per activiteit   

kostensoort Omschrijving Bedrag (in €) 
2.1 Nederlandse les Aanschaf boeken voor beginners 800 
  Aanschaf naslagwerk voor docenten 600 

  
Lesmateriaal voor beginners met weinig ervaring en 
lichtgevorderden 200 

  Onkostenvergoeding Nederlandse lessen 1300 
  Reservering nieuwe lesgroep 250 
  Ontwikkelen en printen foldermateriaal 200 
2.2 Geheugen van Oost Materiaalkosten 0 

2.3 Jonge moeders 
Ontmoetingen van jonge moeders  (materiaalkosten en 
onkostenvergoeding) 500 

2.4 Koffieochtend 
Ontmoetingen van vrouwen 50+ (materiaalkosten en 
onkostenvergoeding) 650 

2.5 Kookclub Materiaalkosten en onkostenvergoeding 1200 
2.6 Kookles Materiaalkosten en onkostenvergoeding 1200 

2.7 Voorlichting en 
themabijeenkomsten Voorlichting/Themabijeenkomsten (4 x €250 + 1 x €300,-) 1300 
2.8 Dialoogtafels Materiaalkosten en onkostenvergoeding 0 
2.9 Open dag  Valt samen met burendag, te dekken uit Oranjefonds 0 
2.10 Eigen kunst aan de muur Inrichting 50 

2.12 Website Stichting 
Vrouwenruimte De Kat Onderhoud 250 

2.13 Vrijwilligersbeleid Stichting 
De Kat Evaluaties, jaarlijks etentje, etc 750 
Coordinatie Stichting De Kat Onkostenvergoeding 1000 
Onvoorzien   300 
  Totaal kosten   10550 
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  Specificatie inkomsten per activiteit   
Soort inkomsten Omschrijving Bedrag (in €) 

2.1 Nederlandse les 
Eigen bijdragen van deelnemers: €25 per jaar (80  
vrouwen) 2000 

2.1 Boeken verkopen aan 
cursisten (beginners) €15 per boek X *15 cursisten  225 

2.5 Kookclub  
Eigen bijdragen van deelnemers: €2 per keer ( 25 vrouwen 
x 6  weken = 150 x 2 euro/keer)  300 

2.6 Kookles 
Eigen bijdragen van deelnemers: €3 per keer ( 10 vrouwen 
x 10  weken = 100 x 3 euro/keer)  300 

2.8 Dialoogtafels Materiaalkosten en onkostenvergoeding  300 

 Totaal eigen inkomsten 3125 

   

Samengevat: Totaal onkosten 10550 

  Eigen inkomsten 3125 
  Totaal aanvraagde bedrag 7425 

 

 


