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Werkplan Stichting Vrienden Amsta  2021 2022 

 

De Corona crisis heeft grote invloed op het leven van cliënten van Amsta, de organisatie van 

zorg en het werk van de Vrienden van Amsta. Corona dwingt tot flexibel opereren en anders 

communiceren met Amsta. Inzet is afhankelijk van de draagkracht van de  organisatie Amsta. 

Besloten is voor de komende 2 jaar geen ambitieus werkplan op te stellen. Gedurende een 

periode met lock down maatregelen beperken werkzaamheden en activiteiten zich tot het 

hoogstnoodzakelijke. Een lijstje actiepunten volstaat om de kerntaken van het bestuur goed 

uit te voeren:  beheer van het vermogen , zorgvuldige besluitvorming  en administratieve 

afhandeling over en van aanvragen, adequate communicatie met organisatie Amsta en 

onderhoud aan procedures. 

2021 en 2022 

Begin 2021 zijn de statuten gewijzigd. De Raad van Toezicht van Amsta doet afstand van een 

aantal controlerende en besluitvormende bevoegdheden. Dit heeft gevolgen voor de relatie 

met de Raad van bestuur van Amsta. Ook dienen reglementen gemoderniseerd en wordt 

een kascommissie ingesteld ter controle jaarrekening. 

Zolang restricties in verband met Corona gelden vinden alle overleggen van bestuur en 

bestuur met organen Amsta plaats middels teams. 

Indien mogelijk zullen in de tweede helft 2021 diverse kennismakingsbezoeken plaatsvinden 

en zal het vergaderen op locatie hervat worden. Bij het  bestuur bestaat de overtuiging dat 

het beoordelen van aanvragen alleen  goed mogelijk is door voldoende contact met 

organisatie en cliënten .  

Actiepunten 2021 

• Inzicht en overzicht aanvragen en verzilvering  

• Jaarrekening jaarverslag 

• Inzicht overzicht vermogen 

• Aanvraagronde 2022 : beslissing budget en beoordelen aanvragen 

• Aanpassen statuten en reglementen  

• Vastleggen samenwerkingsafspraken ondersteuning 

• Communicatie met Amsta organisatie, in ieder geval klantgroep-managers en RvB en 

cliëntenraad  

Actiepunten 2022 

• Rekening Jaarverslag 

• Communicatie Amsta organisatie 

• Inzicht Overzicht aanvragen en verzilvering 

• Inzicht overzicht vermogens-ontwikkeling 

• Vervolg aanpassen statuten: samenwerking RvB en kascommissie 


