Jaarverslag 2019
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Amsta kijkt terug op een actief en geslaagd jaar. Een jaar met een
ongekend groot aantal aanvragen, met een totaalbedrag dat ruim drie keer hoger was dan vorig jaar. Een toename
die het gevolg is van een intensievere samenwerking en communicatie met medewerkers, managers en het bestuur
van Amsta. Er waren veel aanvragen voor uitjes, maar ook voor fitnessartikelen, duofietsen, een aquarium en
muziekinstallaties. Helaas was het niet mogelijk álle aanvragen te honoreren.
Er zijn 81 aanvragen gedaan met een totale waarde van €176.758. Hiervan zijn 44 geheel of gedeeltelijk gerealiseerd
tot een bedrag van €63.000. Dit betreft uit de algemene reserve €33.140 en uit de bestemmingsfondsen voor in
totaal 12 projecten €29.860.
De turbulentie op de kapitaalmarkt in 2018 was voor het bestuur aanleiding om de visie en doelstellingen
van het beleggingsbeleid zorgvuldig opnieuw te overwegen. Daarnaast werd besloten om met een nieuwe
vermogensbeheerder in zee te gaan. Een overstap die constructief is gebleken.
Na het zeer bewogen beleggingsjaar 2018 heeft de portefeuille van Stichting Vrienden van Amsta zich in 2019
goed hersteld. Het koersverlies in het vierde kwartaal 2018 is in de loop van 2019 ruimschoots gecompenseerd.
In 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van Marten van der Krieke, die ruim elf jaar bestuurslid was.
Als penningmeester was hij mede verantwoordelijk voor solide beheer van de financiën en voor een aanzienlijke
groei van het vermogen. Bovendien kan een groot deel van de verbeteringen die hebben geleid tot een inmiddels
zeer soepel lopende administratie, op zijn conto worden geschreven.
Begin 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden. Koos Spanjer, financieel deskundige werkzaam bij de
gemeente Amsterdam, en voormalig huisarts Hans Bult.
Veel cliënten van Amsta moeten rondkomen van een zeer beperkt inkomen. Daarbij hebben ouderdom of een
beperking vaak tot gevolg dat het sociale netwerk van cliënten klein is. Eenzaamheid is dan niet ver weg.
Stichting Vrienden van Amsta is er voor deze mensen. De Vrienden ondersteunen leuke activiteiten en middelen die
het welzijn van de bewoners en (zelfstandig wonende) cliënten bevorderen: bijdragen aan sport, fietsen, muziek en
beleving van natuur of cultuur. Zaken die voor velen gewoon uit het maandinkomen betaald kunnen worden, maar
die voor cliënten van Amsta onbereikbaar zijn.
Het bestuur is erg blij met het bedrag van €11.500 aan donaties en giften dat in 2019 is ontvangen.
Wij hopen ook in 2020 weer te mogen vertrouwen op uw bijdragen, medewerking en steun.
Bea Irik, voorzitter Vrienden van Amsta,
Mei 2020

Van het bestuur
Steun de Vrienden van Amsta
Wilt u de mogelijkheden bespreken hoe u de Stichting Vrienden van Amsta
kunt steunen? Neem gerust contact met ons op. Als u direct een schenking
wilt doen, vindt u hieronder ook ons rekeningnummer.
Vrienden van Amsta, t.a.v. mevr. N. Peerdeman, Roetersstraat 2,
1018 WC Amsterdam.
Telefoonnummer: 020 - 535 2006
E-mail: vrienden@amsta.nl
Rekeningnummer: NL94 RABO 0142 7520 02, t.n.v. Vrienden van Amsta
Kamer van Koophandel, RSIN/fiscaal nummer: 8064.99.461.
Stichting Vrienden van Amsta is een erkende ANBI, giften zijn aftrekbaar.

Ontvangen giften 2019
Giften en legaten van particulieren

€ 4.150

Donaties van fondsen en bedrijven

€ 7.400

Totaal

€ 11.550

Activiteiten mogelijk gemaakt
door de Vrienden van AMSTA

Financieel jaaroverzicht
Klantgroep Leven op stadse wijze
Locatie

Onderwerp

De Werf

Boottocht

Bijdrage		

De Werf

Spaanse middag

Jan Bonga/Ceder

Fitness ruimte

De Schutse, Oostoever en Westoever

Daguitje strand

Ritzema Bos

Start activiteitenprogramma

€ 1.157

Ritzema Bos

Tuinproject

€ 7.831

€ 1.000
€ 753
€ 1.000
€ 400

		

Klantgroep Leven met de wijk		
Locatie

Onderwerp

dagbesteding team west

Uitstapje Keukenhof

Bijdrage
€ 1.200

		

Klantgroep Leven in een kleine groep		
Locatie

Onderwerp

Bijdrage

De Raak

Verse bloemen in huiskamers

€ 1.016

De Raak

Muzikale middagen

€ 1.000

Dr. Sarphatihuis/KB 5-6/OB 4&5-6/RB

Zinvolle dag

€ 1.500

Meer en Oever

Verse bloemen in huiskamers

Meer en Oever

Feestweek i.v.m. 10 jarig bestaan locatie

Poort, 3e etage

Uitje concertgebouw, muziek, theater in huis

Van 't Hofflaan

JBL box (bluetooth speaker)

€ 748
€ 740
€ 1.200
€ 474

		

Klantgroep Herstel		
Locatie

Onderwerp

Dr Sarphatihuis/Prinseneiland 5/herstel

Hometrainer en stereoset

		

Bijdrage
€ 275

Genieten in de tuin van Ritzema Bos
Ritzema Bos is een nieuwe locatie van Amsta. Er zijn
80 studio’s die woonruimte bieden voor mensen
die om diverse redenen niet zelfstandig kunnen
wonen. Zij krijgen zorgondersteuning waar nodig,
maar houden zelf de regie. Met ondersteuning uit
een bestemmingsreserve van de Vrienden van Amsta
werd op Ritzema Bos een tuinhuis en een prachtige,
sfeervolle glazen plantenkas geplaatst. De tuin is een
plek geworden waar bewoners elkaar ontmoeten: bij
de konijnenhokken, de vogelhuisjes of in de voortuin
bij het Schaakspel XXL, dat werd geschonken door
een bedrijf. In eerste instantie deden bewoners in de
tuin vooral hun eigen ding, maar steeds vaker komen
ze elkaar tegen en bespreken ze bijvoorbeeld welke
groenten de moestuin nog kan gebruiken.

Financieel jaaroverzicht
Klantgroep Karaad		
Locatie

Onderwerp

De Kleine Johannes, groep 4

Zand- en waterspeeltafel

Bijdrage

De Kleine Johannes, groep 6

Side by side fiets

€ 4.627

Overtoom, cluster 1

Tovertafel

€ 4.000

Overtoom, groep 3

Gezelschapsspellen

€ 700

Ambulant Specialistisch Team Noord

Uitje met rondvaart

€ 1.956

Polderweg, Justteam

Bowlinguitje

€ 600

De Singel

Sportattributen

€ 618

Geldershoofd & Grave

Sportapparatuur

€ 1.248

Haag & Veld Cluster 4

Fun pop vakantie

€ 4.048

Haag en veld, Cluster 4

Groepsuitje Efteling

€ 640

Anton de Komplein 1&2 VG Cluster 4

Activiteiten op maat

€ 771

Rengerskerkestraat

Fotokleurpanelen

Buiten Oranjestraat

Avond uit oud en nieuw

€ 300

Geef mij maar Amsterdam
Op 24 oktober genoot De Schutse van authentiek
Jordanese sferen tijdens een boottocht op de MS de
Jordaan. De bewoners, familieleden en het personeel
konden onbeperkt borrelen en meezingen met
Amsterdamse klassiekers die live ten gehore werden
gebracht. Zorgmedewerker Linda Mokodompit:
‘Iedereen had het geweldig naar de zin. Zelfs twee
weken later kreeg het personeel nóg complimenten
van de familieleden van onze bewoners!’.

€ 1.089
€ 437

		

Klantgroepoverstijgend		
Locatie

Onderwerp

Dr. Sarphatihuis/Atrium

Aquarium

Bijdrage
€ 2.105

Dr. Sarphatihuis/AB

Ajaxkaarten

€ 1.000

Dr. Sarphatihuis/AB

Hortus en Artis abonnement

De Schutse/klantgroep LSW/LKG/LW

Circus

€ 3.000

Vondelstede

Theater Veder

€ 1.000

De Poort

Duo-fiets

€ 4.375

Raak/Dr. S/Key/Hoff/Fa/Mh/Vondel/Poort

Muziekproject Leven in een kleine groep

€ 3.350

Schutse/Jan Bonga/Poort/DR. S/MC Sloterv.

Muziektherapie voor bewoners

€ 1.000

Cluster Korsakov

Verschillende activiteiten en dagbesteding

€ 3.046

€ 136

		
Totaal		

€ 60.340

Dagje naar de bollen
Op 25 april maakte de dagbesteding van De Schutse
een fijn uitstapje naar de bollenvelden rond Lisse.
Dagbestedingscoach Jolanda de Kuiper: ‘Na een
prachtige route langs de bloemenvelden schoven
we aan voor een heerlijke koffietafel in een oude
omgebouwde boerderij in Abbenes. En op de
terugweg konden we tulpen kopen bij een grote
bloemenstal. Het was een fantastische dag!’.

Dansen op Funpop
Dankzij een bijdrage uit een speciale
bestemmingsreserve reisden in augustus tien
cliënten en een aantal begeleiders van Haag en
Veld naar Limburg voor een driedaags bezoek aan
Funpop. Coördinerend begeleider Ilia Simeonidis: ‘
Een gigantisch festival met bekende artiesten dat te
vergelijken is met Pink Pop, maar dat volledig is
aangepast op de behoeften van mensen met een
verstandelijk en/ of fysieke beperking.
Echt genieten, ook door het stralende weer!’.

Vissen kijken in
Dr. Sarphatihuis
Het Atrium van het Dr. Sarphatihuis
wordt met ondersteuning van de
Vrienden van Amsta opgeluisterd
door een prachtig aquarium.

Rolstoelfiets
De bewoners van Rengerskerkestraat kunnen voortaan samen met een
begeleider erop uit met een rolstoelfiets. Rabobank Badhoevedorp maakte
de aanschaf mogelijk, en was aanwezig bij de feestelijke ingebruikname.

Aria’s om te aaien
Operazangeressen Mylou en Iris verrasten op 24
april een groep bewoners van de PG- en somatische
afdeling van De Poort met hun programma ‘Aria’s
om te aaien’. Ze zongen prachtige liederen en
namen ook hun twee hondjes mee, die vrij in ruimte
rondliepen. Activiteitenbegeleider Let Rotman: ‘De
dames maakten contact met iedere bewoner en
stemden hun liederen hierop af; bewoners konden
zichzelf weer even beleven als mens, zonder zorgen.
Ook de aanwezigheid van hondjes was een totale hit:
iedereen wilde ze aaien!’.

