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Ook anno 2018 kunnen mensen zonder douche of 

een bad nog steeds bij ons terecht. Zeven dagen 

per week van 09.00 uur tot 13.00 uur: dan kun je bij 

ons een half uur onder de warme douche staan of 

languit badderen voor de prijs van respectievelijk 

€1,50 of € 2,50, inclusief een kopje koffie. Deze 

prijzen liggen onder de kostprijs. Vandaar dat wij 

daarnaast een kleine sauna voeren. Met inbegrip 

van een gemeentelijke subsidie slagen wij erin om 

wekelijks 100 tot 130 mensen gebruik te laten 

maken van het badhuis en dit aantal neemt gestaag 

toe. 

We ontvangen wekelijks een divers groep 

Amsterdammers zoals:

• Een Roma familie (5p) afkomstig van het 

woonwagenkamp op het ADM-terrein. 

• Daklozen uit Algerije, Marokko, Syrië, Italië, 

Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Servië. 

• Een moeder uit Noord die met haar kinderen in 

bad wil. 

• Een man die in zijn tuinhuisje woont. 

• Oudere mensen die thuis geen douche hebben, 

zoals de heer van H. uit de Pijp. 

• Iemand die vertelde dat zijn douche onbruikbaar 

is door de opgestapelde boeken in zijn douche.  

• Zieke en gehandicapte mensen die onder 

begeleiding komen douchen. 

• Studenten 
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• Mensen die tijdelijk geen douche hebben i.v.m. 

een verbouwing van hun huis.  

• Yvonne, woonachtig in het Mentrum, komt 

dagelijks om contact te maken met stadgenoten. 

• Oost-Europanen die werkzaam zijn in de bouw en 

in woonwagens op ’t Landje verblijven. 

• Mensen die overal worden geweigerd. 

• Forensen die in Amsterdam een zolderkamertje 

hebben. 

• Mensen die op een logeeradres verblijven. 

• Toeristen (die een woonboot zonder douche 

hebben gehuurd). 

• Mensen werkzaam in de seksbranche. 

• Etc.

Kortom, een gevarieerde groep mensen die rekent 

op het badhuis voor hun persoonlijke hygiëne en 

aanspraak op mensen uit de buurt.  

Stichting Badhuis Da Costa is sociaal sinds 1903.  

Zowel het badhuis als de sauna drijven volledig op 

de inzet van vrijwilligers. Dagelijks ontvangen twee 

vrijwilligers, de badgasten met koffie, zorgen zij 

voor een handdoek en zeep en maken zij onze 

douches schoon. Ook de sauna wordt dagelijks 

bemand door vier vrijwilligers in twee diensten.  

Zij begeleiden onze saunagasten, draaien de 

bardienst en zorgen voor een schone sauna.  

Onze kleine en gezellige sauna met stoombad, 

grote sauna, stiltesauna en dompelbad, biedt rust 

Stichting Badhuis Da Costa is gevestigd aan de Da Costakade 200, op een 
unieke plek in Amsterdam West. Al sinds 1903 douchen mensen aan de  
Da Costakade. Tot in de jaren ‘60 was het heel gebruikelijk voor de inwoners 
van de stad om een badhuis te bezoeken. Door de komst van de privédouche 
verdwenen de badhuizen. Maar de vraag naar een warme douche bleef hier, 
vandaar dat badhuis Da Costa is blijven bestaan.  



en ontspanning, ook aan mensen die het niet breed 

hebben. We kennen de laagste prijzen van 

Amsterdam met tarieven van 8,50 tot 12,50. 

Daarnaast werken we samen met acht masseurs 

met verschillende behandelingen, die dagelijks 

onze gezamenlijke klanten ontvangen, ook voor de 

lage prijzen in Amsterdam. 

Visie: waar gaan we voor?
Wij willen zoveel mogelijk mensen voorzien van een 

bad en een douche. Daarvoor gaan wij de vraag 

beter in beeld te krijgen door middel van interviews 

en enquêtes. Wij verwachten dat mensen met 

problemen met hun lijf of leven, meer een beroep 

op ons zullen gaan doen. Daarop willen wij inspelen 

met betrokken vrijwilligers die door ons goed 

opgeleid zijn en weten waar ze voor gaan.

Ook gaan wij voor een badhuis en sauna in een 

nieuwe jas. Inmiddels hebben we een goed 

geoutilleerde en moderne C.V.-installatie en is het 

oude ventilatiesysteem vervangen door een 

duurzame en goed functionerende ventilatie-

systeem. De volgende stap is het upgraden van het 

badhuis, de sauna en de keuken. 

Tot slot willen we vastigheid door financiële 

onafhankelijkheid. Die willen we bereiken door een 

betere bedrijfsvoering en meer samen te werken 

met instellingen, fondsen en bedrijven. 

Missie: waar staan we voor?
Wij willen sociaal, laagdrempelig en openstaan 

voor iedereen. 

Stichting Badhuis en Sauna Da Costa 
draait 100% op de inzet van  
vrijwilligers
De vrijwilligersgroep zelf bestaat eveneens uit 

diverse groep van mensen, jong en oud, met of 

zonder dak boven hun hoofd, dwarsliggers, 

meelopers, durfallen, doeners, denkers, 

gestudeerden of juist niet.

De vrijwilligersgroep bestaat uit 10 vrijwilligers 

voor het badhuis en 40 vrijwilligers voor de sauna. 

De vrijwilligers ontvangen voor hun bijdrage, eens 

per jaar, een vrijwilligersvergoeding naar rato.



Het beheer bestaat uit
Dick-Jan Pleiter: beheerder badhuis

Henk Gerbes:  beheerder sauna

Hans Boekelaar: financieel beheer

De beheerders ontvangen voor hun inzet een 

vrijwilligersvergoeding van maximaal 1.500 euro 

per jaar. 

Het bestuur bestaat uit
Olguita Oudendijk: voorzitter

Willeke Brinkman: secretaris

Kim Schwartz: penningmeester

Jantine Geels: algemeen bestuurslid 

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. 

Boven een bedrag van 300,- werkt het bestuur met 

een gezamenlijke bevoegdheid. Boven dit bedrag 

kan niemand alleen een verplichting aangaan. 

Wie zijn wij:

• Wij zijn een warme douche voor iedereen

• Wij zijn van nu

• Wij zijn eigengereid.

Stichting Badhuis en Sauna Da Costa

Da Costakade 200

1053 XT Amsterdam

020 - 612 59 46

www.badhuisdacosta.eu

www.facebook.com/badhuisdacosta

KvK nummer: 41207692

RSIN: 007787741
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Baten Lasten

Omzet verkopen Personeelskosten

Badhuis 11.500 11.500 11.000 9.752 Lonen & salarissen 32.500 19.300 500 ** 85.678

Sauna 85.000 86.500 82.500 96.048 Vrijwilligersvergoeding 7.500 3.500 13.500 *** 569

Horeca 9.000 7.000 9.000 6.022 Inhuur schoonmaker 11.500 7.500 11.500 4.525

Verhuur massageruimte 8.500 5.000 8.500 5.828 Overige personeelskosten 1.250 1.250 500 134

Wasserij en overige 1.000 3.500 900 3.067 52.750 31.550 26.000 90.906

115.000 113.500 111.900 120.717

Inkopen horeca en badhuis, sauna 12.000 12.000 12.000 10.465

Subsidie 12.000 12.000 12.000 10.465

Gemeente A’dam Bedrijfsvoering 15.000 15.000 15.000 15.000

Gemeente A’dam Incidenteel onderhoud 10.000 14.500 14.500 0 Huisvestingskosten

25.000 29.500 29.500 15.000 Huur, gas, electra, water, heffingen 40.000 45.000 38.000 31.985

Incidenteel achterstallig onderhoud 15.000 14.500 18.000 * 0

Structureel regulier onderhoud 4.000 5.000 4.000 7.100

59.000 64.500 60.000 39.085

Overige kosten

Kantoorkosten 2.000 2.000 2.000 3.961

Verkoopkosten 2.500 2.500 2.000 1.620

Algemene kosten 12.000 18.000 12.000 10.343

Afschrijvingen 15.000 12.000 11.000 10.528

Bankkosten 450 450 400 441

31.950 34.950 27.400 26.893

Totaal inkomsten 140.000 143.000 141.400 135.717 Totaal uitgaven 155.700 143.000 125.400 167.349

*  Deze kosten worden deels geactiveerd waarmee afschrijvingen stijgen en kosten dalen. Dit wordt pas per jaareinde verwerkt.  
**  Transitiekosten zijn anders dan begroot geheel verwerkt in de kosten van 2016 (uitkering wel in 2017). Resteerde kosten zijn voor gespreide betaling van de transitievergoeding.      
*** De vrijwilligersvergoeding 2016 is verwerkt in 2017. In 2017 naast 2016 en 2017 vrijwilligersbijdrage ook een vaste fiscaal vrije bijdrage van 1500,- per jaar voor 4 vrijwillig beheerders.      
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