
Voorwoord 
 
Geluk zit hem in de kleine dingen… Stichting Vrienden van Amsta helpt om die kleine, extra dingen voor de bewoners en 
cliënten van Amsta mogelijk te maken. Belangrijk want Amsta ontvangt alleen geld van de overheid voor de noodzake-
lijke zorg en ondersteuning. Met de opbrengst van giften en schenkingen vervult de vriendenstichting wensen van 
bewoners en cliënten en draagt zo bij aan hun welzijn en geluk.

Het bestuur van de Vrienden van Amsta beheert het in de loop van jaren opgebouwd vermogen. In 2017 was het 
mogelijk om  voor € 45.000 aan aanvragen uit de hele organisatie te honoreren. Een dankwoord is op zijn plaats  
voor alle medewerkers, die aanvragen indienden en hielpen bij de uitvoering. Het bestuur is onder de indruk van  
hun betrokkenheid. Zoals elk jaar ging het om Artis, Ajax of Hortuskaarten, maar ook bloemenabonnementen en 
fitnessapparaten. En er is een forse bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het ontmoetingscentrum ‘De Ontmoeting’ 
in locatie De Poort.  In 2017 bestond Amsta 10 jaar.  Vrienden van Amsta leverde een bijdrage aan diverse feestelijke 
activiteiten zoals een circus, een disco, een broodje haring.

Het deels nieuwe bestuur heeft 2017 gebruikt om opnieuw kennis te maken met de organisatie. Met werkbezoeken, 
maar ook het doorlichten van werkprocessen en samenwerking  binnen Amsta. In 2018 willen we zaken soepeler laten 
lopen: meer contact met uitvoerenden en aandacht voor snellere procedures.  Het bestuur hoopt op een nog betere 
spreiding van aanvragen over de hele organisatie in 2018 en ook meer aandacht voor fondsenwerving.

Vrienden van Amsta blijft ook in 2018 die kleine dingen samen met u mogelijk maken. We willen iedereen die  
donaties en schenkingen heeft gedaan hartelijk bedanken. Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest.

Bea Irik, voorzitter. 

Jaarverslag 2017



Even voorstellen

Na het vertrek van Han Lyre en Simon Borensztajn, zijn er twee nieuwe bestuursle-
den bijgekomen: Bea Irik (voorzitter) en Marion Appel (penningmeester). Met Ger 
Rolsma (secretaris) en Marten van der Krieke  (lid) vormen zij het huidige bestuur.

Bea Irik (62) is haar hele leven werkzaam geweest in het sociale domein. Eerst als 
juridisch hulpverlener, daarna in meerdere managementfuncties bij  een sociale 
dienst en zorginstellingen. Zij was raadslid en wethouder zorg in Amsterdam. Op dit 
moment is zij nog actief in diverse bestuurlijke functies. Een praktische aanpak, 
persoonlijke aandacht en respect voor hulpvragers en medewerkers zijn kernwaar-
den in haar handelen.

Marion Appel (66) heeft na haar studie Economie en Filosofie een loopbaan in het 
bedrijfsleven gehad. Tot 2016 werkte ze als Directeur Mediaonderzoek bij GfK. 
Daarnaast hield zij zich bezig met muziek en bestuurlijk werk. Na haar pensionering 
zocht ze naar een manier om haar ervaring en capaciteiten op een maatschappelijke 
en zinvolle manier in te blijven zetten. Naast het penningmeesterschap voor 
Stichting Vrienden van Amsta vervult zij nog enkele bestuurlijke functies. Samen-
werken met mensen in de praktijk en voorwaarden scheppen zodat zij zo goed 
mogelijk kunnen functioneren, zijn voor Marion van primair belang.

 
             

Het bestuur



 
Woonzorgcentra

Locatie Omschrijving Verstrekte giften

Sarphatihuis, afd Oostenburg Persoonlijke Spotify playlist i.s.m. Stichting Alzheimer  € 4.000,00 

Sarphatihuis, afd Kattenberg 4 Jukebox, fitbike & voetbaltafel voor bewoners met Korsakov 

Sarphatihuis Aankleding tuin, vervanging van oud meubilair. 

Sarphatihuis Toegangskaarten Artis   € 175,00 

Sarphatihuis Toegangskaarten Hortus Botanicus  € 106,00 

Sarphatihuis Ajax seizoenkaarten  € 589,50 

Jan Bonga Bijdrage Roze 75+ boot  € 3.000,00 

De Poort, 3e etage Zingende Diva aan het bed  € 500,00 

De Poort, 5e en 6e etage Uitjes naar Artis, Madurodam en de Keukenhof  € 2.177,45 

De Poort, remisieafdeling Aanschaf iPads, moestuin en beauty salon pakket  € 1.144,75 

De Schutse, Oostoever Circus bezoek  € 2.000,00 

Nellestein Diverse uitstapjes  € 1.090,75 

Werf Tuinfeest met Hawaï muziek  € 360,00 

Werf Diverse uitstapjes  € 1.000,00 

Vondelstede Theater Veder  € 1.425,00

 
Financieel jaaroverzicht

Muziek op maat brengt geluk en herinneringen
De kracht van muziek is een bijzonder fenomeen. Het geluk 
dat muziek aan bewoners geeft is overweldigend en aanste-
kelijk. Ze worden spontaan vrolijk, raken ontroerd, beginnen 
met dansen en/of zingen mee. Door de samenwerking met 
Massive Music biedt Amsta nu muziek-op-maat.. Met een 
eigen persoonlijke playlist in muziekstreamingsdienst Spotify. 
Voor de woongroep én voor individuele bewoners. Ook denkt 
de familie mee welke muziek op de playlist kan komen. 
Onlangs vroegen bewoners om klassieke muziek. Twee uur 
lang zaten vier bewoners in de huiskamer, ieder met hun 
ogen dicht en glimlachend mee te wiegen op de muziek. Op 
een andere woongroep zijn de Nederlandstalige meezingers 
populair. Hier wordt dan vrolijk meegezongen, mee getrom-
meld en gedanst. Muziek is een geweldige toevoeging binnen 
persoonsgerichte zorg!



 

 
Financieel jaaroverzicht

Kleinschalig Wonen
Locatie Omschrijving Verstrekte giften

De Raak 1 Bloemenabonnement: met bewoners de woonkamer opfleuren  € 505,46 

De Fagel Dames van De Klaprozen  € 600,00 

De Beusemaecker Materiaal en activiteiten moestuin op het dakterras.  € 250,00 

Meer en Oever Pianist, live muziek  € 270,00 

Meer en Oever Ouderwets ijsje uit de ijscokar  € 55,00 

Meer en Oever Bloemenabonnement: met bewoners de woonkamer opfleuren  € 607,50 

Amsta Karaad
Locatie Omschrijving Verstrekte giften

Gelderhoofd en Gravenstein Sportruimte met roeiapparaat, hoelahoep en hometrainer.  € 550,00 

Anton de Kom Uitjes o.a. naar pretpark  € 472,25 

Ambulant Service Team Uitje bewoners met beperkt netwerk  € 250,00 

Haag en Veld Vakantie bewoners i.v.m. legaat  € 5.689,76 

Vrienden van Amsta Bankjes Sarphatihuis ter herinnering 2 oud-bestuursleden   € 807,58 

Vrienden van Amsta Donatie feest 10 jarig jubileum Amsta  € 5.000,00 

Vrienden van Amsta Inrichting opening De Ontmoeting De Poort  € 10.000,00 

Totaal aanvragen 2017   € 42.626,00 

Overtoom Jaarlijkse bijdrage erfpacht  € 2.700,00 

Totaal uitgave   € 45.326,00 

Uitje met de trekschuit
In oktober was het Team Noord van het Ambulant Specialis-
tisch Team van Karaad met cliënten al vroeg op pad richting 
zorgboerderij “Het Twiske”. Ingepakt op de fiets in regenpak 
of toerend op scootmobiel. Ook hadden collega’s met hun 
privé auto cliënten opgehaald voor dit bijzondere uitje. Het 
was een beetje spannend, hoe reageren de cliënten op elkaar, 
wat gaat het weer doen vandaag en zou de pompoensoep wel 
eetbaar zijn? De tocht met de paarden en de trekschuit was 
heerlijk, de zon brak door en we hoorden mooie verhalen over 
de planten en de dieren in ’t Twiske. We mochten ook door de 
verrekijker vogels spotten. Bij terugkomst was er een biologi-
sche lunch en gaf Jerry van de zorgboerderij een rondleiding 
langs de dieren en moestuin. Bedankt Vrienden van Amsta. 
Veel van onze zelfstandig wonende cliënten zijn vaak een-
zaam en leven van een minimum inkomen. Van zo’n geweldig 
uitje leven ze enorm op!



 

Daar komt de ijscoman

Afgelopen jaar kwam met  subsidie van de 
Vrienden van Amsta de ijscoman langs. Hij 
kwam met een ouderwetse ijskar naar de locatie 
Meer en Oever en deelde ijshoorntjes uit. De 
bewoners werden verrast en konden kiezen uit 
aardbei, chocolade, vanille en kersen. Sommigen 
lustten wel een tweede ijsje. Een leuke afwisse-
lingen op een warme, zomerse dag!

Het sterretje van de week

Iedere dinsdag om 13.30 uur spelen bewoners van het 
Dr. Sarphatihuis in het Atrium spelletjes. En dat zijn er 
steeds meer dankzij een grote groep vrijwilligers. Zij 
hebben ervoor gezorgd dat deze middag het sterretje 
van de week is waar veel bewoners naar uitkijken. 
Door de groeiende groep werd het hoog tijd om de 
spelletjes te vernieuwen. En om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan met spellen die we nog niet kenden. 
Dankzij de gulle gift van Vrienden van Amsta namen 
we een tafel vol nieuwe en spannende spellen in 
ontvangst. Daar gaan we veel plezier aan beleven!

Theater Veder

Theater Veder kwam ook dit jaar weer langs met theater, 
muziek en poëzie. Voor het herbeleven van fijne herinneringen.


