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Onmisbaar voor cliënten

Vrienden gezocht! 

Wij hebben uw financiële steun hard nodig. U kunt ons op  
verschillende manieren steunen: 

Door donateur te worden. U steunt Vrienden van Amsta dan 
jaarlijks voor een geldbedrag dat u zelf bepaalt;
Door schenkingen. Vrienden van Amsta heeft een ANBI-status. 
Hierdoor zijn uw schenkingen veelal fiscaal aftrekbaar. 
Door erfstellingen of legaten. Neemt u gerust contact met ons 
op voor meer informatie, of vraag uw notaris naar de  
mogelijkheden.
Door het organiseren van speciale acties zoals een loterij, wijn-
actie, sponsorloop, om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Het rekeningnummer van VvA is NL94 RABO 0143 7520 02

Welkom bij  Amsta.  Amsta is dé zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, 

mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer 

die behoefte heeft aan een steuntje in de rug. Bij  Amsta kunt u rekenen op 

professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning.

Uw bijdrage betekent 
veel voor onze cliënten 



Daarvoor is de stichting Vrienden van Amsta opgericht. De Vrien-
den zamelen geld in dat ten goede komt aan leuke activiteiten en 
middelen. Verpleeghuis Jan Bonga heeft bijvoorbeeld een bubbel-
bad aangeschaft waarin bewoners lekker kunnen ontspannen. De 
Korsakov-afdeling van De Poort heeft een keramiekoven, die door 
bewoners wordt gebruikt om creatief bezig te zijn. Ook konden 
cliënten, jonger dan 18 jaar en met een verstandelijke beperking, 
dankzij een bijdrage mee op vakantie. 

Vrienden van Amsta is een onafhankelijke stichting met een eigen 
bestuur en een eigen vermogen. Uit dit vermogen worden financi-
ele bijdragen aan projecten, activiteiten en middelen verleend op 
aanvraag van medewerkers en managers van alle vestigingen van 
Amsta. Het bestuur beoordeelt vervolgens of de aanvraag voldoet 
aan de doelstellingen.

Vrienden van Amsta

Criteria
Vrienden van Amsta financiert alleen zaken, producten/ diensten 
of projecten die:

•	  direct ten goede komen aan cliënten (bewoners of bezoekers 
van de dagbesteding en dagverzorging van Amsta)

•	  niet vanuit het reguliere budget gerealiseerd kunnen worden
•	  bijdragen aan verbetering van kwaliteit van leven van cliënten 

en bewoners

Donaties mogen ook aan specifieke locaties ten goede komen.  
Er worden geen structurele financiële verplichtingen aangegaan.

“Het zijn vaak de kleine dingen        
 die een mens gelukkig maken”

Een high tea op zondagmiddag, een interactief televisie-
scherm of een kamerscherm met herinneringen aan vroeger.  
Het geluk zit hem in kleine dingen en de Vrienden van Amsta 
helpen dat mogelijk maken. Amsta ontvangt van de overheid 
alleen geld voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning.  
Extraatjes worden mogelijk gemaakt door giften en  
schenkingen van derden. 


