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Gegevens voor ANBI 

Naam van de organisatie 

Stichting Amsta, Amsterdam  

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 

8172.13.995 

Contactgegevens 

Dr. Sarphatihuis 

Roetersstraat 2 

1018 WC Amsterdam 

020 554 04 04 

mailadres ANBI: rvbsecretariaat@amsta.nl 

Doelstelling organisatie en doelstelling ANBI 

Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in 

staat is, zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. Aan ouderen en mensen met een 

verstandelijke beperking. Ook de mensen met complexe ondersteuningsvragen, die moeilijk ergens 

een plek vinden, zijn welkom bij Amsta.  

Amsta ontvangt van de overheid alleen geld voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Extraatjes 

worden mogelijk gemaakt door giften en schenkingen van derden. Daarvoor is de stichting Vrienden 

van Amsta opgericht. Vrienden van Amsta heeft een ANBI-status. Zie voor meer informatie de folder 

van de Vrienden van Amsta op onze website: https://www.amsta.nl/sites/default/files/2018-

03/Folder%20Vrienden%20van%20Amsta%202018%20online.pdf 

Beleid Amsta  

Het beleid is verwerkt in het bestuursverslag welke gepubliceerd is op onze website, zie 

https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie. Het meerjarenbeleid 2019 - 2022 is vanaf 

december 2019 in actuele vorm op de website te vinden.  

Bestuurssamenstelling 

Voor de informatie over onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, zie: 

https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie  

Beloningsbeleid 

De bezoldiging van bestuurder en toezichthouders vindt plaats volgens de normen van de NVDZ 

(Vereniging van bestuurders in de zorg) en de NVTZ (vereniging van toezichthouders in de zorg) en 

voldoet aan de Wet Normering Topinkomens zoals opgenomen in het bestuursverslag en 

jaarrekening.   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn te raadplegen op onze website, zie 

https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie. 

 

mailto:rvbsecretariaat@amsta.nl
https://www.amsta.nl/sites/default/files/2018-03/Folder%20Vrienden%20van%20Amsta%202018%20online.pdf
https://www.amsta.nl/sites/default/files/2018-03/Folder%20Vrienden%20van%20Amsta%202018%20online.pdf
https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie
https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie
https://www.amsta.nl/over-amsta/bestuur-en-organisatie
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Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen

i Algemene gegevens instelling

Naam iStichting Amsta

Nummer Kamer van 
Koophandel

13,4.2,5.983,0’

Contactgegevens. Vul minimaal ^ van de velden Adres, Telefoonnummer ofE-mailadres in.

Acjres iRoetersstraat 2

Telefoonnummer | 0. ^... ^ ... 5 5,4.0.4,0 . 4 j

E-mailadres !rvbseCretariaat@anlSta:n!

Website (*) iwww.amsta.nl

RSIN (**) j 8 , ^ ,7,2.1 ,3.9 9,5:

Aantal medewerkers (*) I ^ ... 4 ... 9.9 j Betaaldepersoneelsledeningemiddeldaantalftegedurendehetboekjaar.

Statutair bestuur van de instelling

jmevrouw P.M.E. van Dam

ide heer V.G.Th. van Rijswijk

;2-tierconstructie: Raad van Toezicht (5 personen) en Raad van Bestuur (2 personen). 
Voorde; rnfor^
|https://www.amsta.ni/over-amsta/bestuur-en-organisatie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie 
bestuur(*)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling.
Wat wil de instelling 
bereiken?

lAmsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden 
'damook;^
jen mensen met een verstandelijke beperking. Ook de mensen met complexe
^ndersteuningsvragen/diemoeilijkergens-een-plekvinden; ■zijnwelkom-bij-Amsta:........
IAmsta"^'öntvangt vah'dè' OTëfhéid' allééh gëld''vöofdè höödzakélïjke' zofg eri'....................... j
iondersteuning-,Extraatjeswordenmogetijkgemaaktdoorgiften-ensGhenkingen -van...... I
jderdenï'Daarvo'or is de'stichting'Vrien'de'trva'nAnnsta"öpger(cht:'Vri'enden'van'Amsta.....
ih.e.eft..e.e.n..ANBI-status..Zie.vQQr.me.er..inform.a.ti.e..d.e..folde.r..van..de.Vr.ienden.van.Amsta....i
roponzewebsite:................................................................................................................................;
[https;//www:amsta;.iil/sites/default/files/2018-0.3/Fp.l.de.r%20V
:%2Ö2Ö48%2Öonlinevpdf'...................................................................................................................=

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

http://www.amsta.nl
https://www.amsta.ni/over-amsta/bestuur-en-organisatie
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1 I Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. 
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling? 
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

IHet beleid is verwerkt in het bestuursverslag welke gepubliceerd is op onze website, zie; 
'https://www^
;2Ö22 is vanaf december 2019 in actuele vorm op de website te vinden.

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

jAmsta genereert met name inkomsten door het verlenen van zorg in haar 30-tal 
‘facatresïrr^
imaatschappelijke ondersteuning. Daarnaast genereert Amsta inkomsten uit hoofde
wan subsidies en overige bedrijfsopbrengstenv zoals dienstverlening v'verhuurv............
isefvicMösïëïï^ëigM'bljdrageh'cliëhïëïï^rTiaa1tTjaverstrël<kïngeïï"ïïörécavöö'nziéhirigen, 
len- overig,......................................................................................................................................

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening, 
beleggingen etc).

jAmsta hanteert een treasurystatuut. Daarin staat beschreven dat Amsta geen
jtoelGggingsgörtefeuMlG kent en d
ihuisbankier.

uri van het beleidsplan ihttps:/AAAA/w.amste.nifover-amsta/bestuur-en-organisatie open
Vul de link in waar het j j
beleidsplan te vinden is. ;........................................................................................................................................................... ;

https://www%5e
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1 I Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

jDe bezoldiging van bestuurder en toezichthouders vindt plaats volgens de normen van i 
JdeNVOZ'(Vereniging^
itoezichthouders in de zorg) en voldoet aan de Wet Normering topinkomens zoais 
^pgenomen-in-hetbestuursverslag-en-jaarrekening-;................................................................

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende 
vraag deur! in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

ÏHet bestuursverslag en de jaarrekening zijn te raadplegen op onze website, zie 
;https://www:amsta^

uri van het activiteiten- ihttps://www.amsta.nitover-amsta/bestuur-en-organisatie
verslag. Vul de link in waar ; 
het activiteitenverslag te 
vinden is.

Open

https://www:amsta%5e
https://www.amsta.nitover-amsta/bestuur-en-organisatie


c>4vano6

Balansdatum

Activa

I 3.1 j _ i 1 .2 ; 

31-12-2020

.?.a.9.a.?.a.9...! Vu* de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2019 (*) Passiva 31-12-2020 31-12-2020

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa

k 2.175.680| k 480.760!

k 48.548.283i k 43.991.936:

k o! k O!
1.................................:+ :................................. ■ +

k 50.723.963j l€ 44.472.696!

Voorraden 

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

k o;

k 10.792.33lj 

k Oj

!€ 12.395.554!

k 0

j€ 6.687.861

!€ o;

k 11.183.4381

u !€ 23.187.885;

!€ 73.911.848:

€ 17.871.299!

€ 62.343.995:

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

Totaal

€ 26.244.453

€ 2.153.572

€ 19.313.175

€ 26.200.648

___________ +

€ 73.911.848j

€ 22.331.93lj 

€ 1.749.514j

€ 17.164.706j 

€ 21.097.844j

___________ +
€ 62.343.995j

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

;https://digimv8.desan.nl/archive/search

https://digimv8.desan.nl/archive/search
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3 I Staat van baten en lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

2020 2019 (*)

| € 144.778.802| \€ 129.653.813;

i € 6.151.218! | € 1.329.262;

:€ 1.804.4431 k 1.654.1901
=•....................................1 + ;.......................................> +

|€ 152.734.4631 k 132.637.265!

Overige baten

Giften & donaties particulieren 

Nalatenschappen 

Loterijen 

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

k o; o;

| € o! k o;

i € o; |ï o;

k o! k 0!
!....................... : +  ....................... 1 +
j€...................................oj k..................................o|

___________________ + ___________________ _ +
k 152.734.463! j€ 132.637.265!

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten 

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

k 108.712.425! k 92,164.807;

k 7.717.499! k 6.958.557!

!€ 6.885.526! k 6.619.411!

!€ 0! k 391.457!

; € o; ; € o;

!€ 25.074.297! k 22.919.465!
:............................... ■ + :............................................. ! +
!€ 148.389.747! k 129.053.697!

k -432.195! k -355.369!
-.................................................................... . + :....................................................................... +
k 3.912.521! k 3.228.199!Resultaat


