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ALGEMEEN
STATUTAIRE NAAM EN VESTIGINGSPLAATS
De stichting draagt de naam "Vrienden van Amsta".
Zij is opgericht per 5 augustus 2008 en heeft haar zetel in Amsterdam.
DOEL
De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen die direct of indirect
bevorderlijk worden geacht voor het welzijn van de bewoners en overige cliënten, en/of voor de eigenheid van de
zorginstellingen binnen de stichting Stichting Amsta gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 WC
Amsterdam, Roetersstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam onder nummer 34259830, hierna te noemen “Amsta”, in de ruimste zin des woords. Het gaat hier om
financiering van zaken die niet vallen binnen het van overheidswege verstrekte reguliere financiële kader. De
Stichting heeft een ANBI status onder RSIN nummer 806499461.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door fondswerving te stimuleren en de middelen
op de juiste wijze te beheren en aan te wenden.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
VERMOGEN
Het vermogen en de middelen van de Stichting bestaan uit:
a.

b.
c.

- giften, erfstellingen en legaten.
- renten en andere opbrengsten van beleggingen
- subsidies en donaties
- alle overige wettige baten.
Hetgeen wordt verkregen krachtens erfstelling mag slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
Het bestuur is bevoegd een gedeelte van het vermogen, al dan niet op aangeven van de gever, te
bestemmen voor speciale doeleinden.

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Mw. B. Irik, Amsterdam
Mw. M. Appel, Amsterdam
Dhr. G. Rolsma, Amsterdam

Datum in functie
1-1-2017
1-3-2017
9-4-2015

TOELICHTING VAN HET BESTUUR
In de verslagperiode heeft de Stichting volgens haar doelstelling een groot aantal activiteiten ten behoeve van de
bewoners van de Amsta-huizen ondersteund. De uitgaven aan onze doelstelling komen uit op een iets hoger
niveau dan normaal. Een reden hiervoor is dat vaker een beroep is gedaan op de beschikbare
bestemmingsfondsen. Daarnaast kwamen er fondsen beschikbaar uit donaties die direct konden worden ingezet
voor extra projecten voor de bewoners.
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.
Als gevolg van een positief beleggingsresultaat heeft de Stichting de algemene reserve op het gewenste niveau
kunnen terugbrengen.
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Het Bestuur heeft in 2018 een zorgvuldige heroverweging gedaan van de visie en doelstellingen van het
beleggingsbeleid. Hierbij is gekozen voor een neutraal risicoprofiel met een lange beleggingshorizon, in lijn met
de langjarige doelstelling van de Stichting. Deze keuze is vastgelegd in een nieuw beleggingsstatuut. Tevens is
ervoor gekozen om een substantieel bedrag op een spaarrekening aan te houden om negatieve koerseffecten te
dempen.
Halverwege het jaar is afscheid genomen van Ambassador Vermogensbeheer en is de portefeuille in zijn geheel
geliquideerd. Vervolgens is onder beheer van Rabobank Beleggen een nieuwe portefeuille opgebouwd in
overeenstemming met het vernieuwde beleggingsstatuut.
Het Beheerscontract met Rabobank, die al als huisbankier van Stichting Vrienden van Amsta optrad, kenmerkt
zich door een lager percentage beheerskosten en afspraken over samenwerking tussen de Marktteams van
Rabobank en de verschillende locaties en teams van Amsta. In het verslagjaar is reeds ondersteuning ontvangen
bij de aanschaf van een rolstoelfiets voor bewoners van een Amsta-team in Amsterdam-West.
In 2019 is een aantal donaties ontvangen van particulieren en instellingen. Tevens is bekend geworden dat uit de
nalatenschap van een client een substantieel bedrag zal worden ontvangen dat in 2020 ten gunste zal komen van
de algemene reserve van de Stichting.
Het ANBI keurmerk is verlengd.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 met de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 vastgesteld in haar vergadering van 30 april 2020.
Het resultaat 2019 ad € 66.010 positief is als volgt verdeeld:
€ 86.898 is t.g.v. de Algemene Reserve gebracht
€ 2.900 is t.g.v. Bestemmingsfonds Rengerskerkestraat
-€ 3.575 is t.g.v. Bestemmingsfonds De Poort
-€ 8.988 is t.l.v. Bestemmingsfonds Ritzema Bos
-€ 3.400 is t.l.v. Bestemmingsfonds De Schutse
-€ 437 is t.l.v. Bestemmingsfonds Buiten Oranjestraat
-€ 4.688 is t.l.v. Bestemmingsfonds Haag en Veld
-€ 2.700 is t.l.v. Bestemmingsfonds locatie Overtoom

Amsterdam, 30 april 2020

B. Irik
voorzitter

M. Appel
penningmeester

G. Rolsma
secretaris

H. Bult
lid

K. Spanjer
lid
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER

(op hele euro's)

Ref.

2019

2018

1

1.296.907

1.331.053

2
3

50
252.336

444
150.549

252.386

150.993

1.549.293

1.482.046

100.000
1.382.544
52.938

100.000
1.295.647
73.826

1.535.483

1.469.473

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

SCHULDEN
Kortlopende schulden
Totaal passiva

4
5
6

7

13.810
1.549.293

12.573
1.482.046
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(op hele euro's)

Ref.

2019

Opbrengst giften en donaties
Opbrengsten betreffende voorgaande jaren
Verstrekte giften en donaties
Saldo van opbrengsten en verstrekkingen

8

Koersresultaten effecten
Dividenduitkeringen
Interestbaten

1

Beleggingsresultaat
Overige baten

11.547
63.003

17.470
1.738
49.534

51.456-

30.326-

106.208
9.932
11.712

71.50015.232
4.800

127.851

51.468-

4.730

Totaal

2018

-

81.125

81.794-

15.115

24.264

Stichtingsresultaat

66.010

106.058-

Bestemming resultaat
T.g.v. Algemene reserve
T.g.v. Bestemmingsfonds Rengerskerkestraat
T.g.v. Bestemmingsfonds Diversen
T.l.v. Bestemmingsfonds De Poort
T.l.v. Bestemmingsfonds Ritzema Bos
T.l.v. Bestemmingsfonds De Schutse
T.l.v. Bestemmingsfonds Buiten Oranje
T.l.v. Bestemmingsfonds Haag en Veld
T.l.v. Bestemmingsfonds locatie Overtoom

86.898
2.900
3.5758.9883.4004374.6882.700-

103.79812.04211.825
658
2.700-

66.010

106.058-

Overige bedrijfskosten

9
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9.
In de jaarrekening 2019 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De staat van Baten en Lasten is opgezet om te voldoen aan het inzichtsvereiste.
Het Bestuur stelt geen begroting op als belangrijk stuurinstrument en zodoende is geen begroting gepresenteerd. Jaarlijks wordt een budget vastgesteld voor toekenningen.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat
Grondslagen van de waardering
De financiële vaste activa - beleggingen - zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van
baten en lasten.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Het eigen vermogen is voor € 1.482.544 vrij besteedbaar en voor € 52.938 vastgelegd in
bestemmingsfondsen.

Grondslagen van de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de
nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. De stichting kan de omvang van de bate uit
nalatenschap normaliter betrouwbaar inschatten op het moment dat de nalatenschap zich
bevindt in het stadium waarop de akte van verdeling van de notaris is ontvangen. Voorlopige
uitbetalingen op nalatenschappen, in de vorm van voorschotten, worden verantwoord als baten
in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten komen ten gunste of ten laste van de staat van
baten en lasten.
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Toelichting op de balans
(op hele euro's)

2019

2018

Beurswaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Koersresultaten

1.331.053
1.514.984
1.655.338106.208

1.562.780
1.103.670
1.263.89771.500-

Beurswaarde per 31 december

1.296.907

1.331.053

1.296.907

1.331.053

1.296.907

1.331.053

50

444

50

444

0
17.187
230.000
5.149

139.928
10.621

252.336

150.549

100.000

100.000

ACTIVA
1 Financiële vaste activa

Specificatie
Effecten

Voor een specificatie van de effecten verwijzen wij naar bijlage 1.
2 Vorderingen
Te vorderen dividendbelasting

3 Liquide middelen
Beleggingsrekening Ambassador
Beleggingsrekening Rabo
Spaarrekening Rabo
Rekening-courant Rabo

PASSIVA
4 Kapitaal
Stand per 31 december

5 Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

1.295.647
86.898

1.399.445
103.798-

Stand per 31 december

1.382.544

1.295.647
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(op hele euro's)

2019

2018

6 Bestemmingsfondsen

Ritzema Bos
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

28.918

28.918

8.988
8.98819.930

De Poort
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

4.375

4.375

800
4.375
3.575800

De Schutse
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

11.825

11.825

3.400
3.4008.425

Locatie Overtoom
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

6.336

6.336

2.700
2.7003.636

CvO Flesseman
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

2.087

2.087

2.087

Haag en Veld
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Besteming resultaat
Saldo 31-12-2019

13.548

13.548

4.688
4.6888.860

Buiten Oranjestraat
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Besteming resultaat
Saldo 31-12-2019
Transporteren

6.737

6.737

437
4376.300
50.038

73.826
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(op hele euro's)

2019

Transport

50.038

2018
73.826

Rengerskerkestraat
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Besteming resultaat
Saldo 31-12-2019

-

-

2.900
2.900
2.900

Diversen
Saldo 01-01-2019
Ontvangen in verslagjaar
Uitgegeven in verslagjaar
Bestemming resultaat
Saldo 31-12-2019

4.500
4.500
-

Totaal

52.938

73.826

Bij alle bestemmingsfondsen is de bestemming door derden opgelegd.
Toelichting Ritzema Bos
In 2014 en 2015 is door de Vrienden een erfenis ontvangen van € 62.855 ten behoeve van de locatie
Nellestein. Vanwege de sluiting van Nellestein is in 2018 besloten om de bestemmingsfonds over te
plaatsen naar Ritzema Bos, omdat de meeste bewoners daar naar toe zijn verhuisd. In 2019 is een
bedrag van € 8.988 besteed.
Toelichting De Poort
Het betreft een ontvangen gift in 2011 ad € 4.375 met als bestemming een computerhoek. Omdat deze
bestemming minder relevant is geworden, heeft het bestuur besloten dat in overleg een andere
bestemming kan worden gekozen. In 2019 is een donatie van € 800 ontvangen en een bedrag van
€ 4.375 besteed.
Toelichting De Schutse
In 2018 is door de Vrienden een donatie ontvangen van € 14.000 ten behoeve van de locatie De Schutse. Er is
een bedrag van € 3.400 uitgegeven.
Toelichting locatie Overtoom
De bestemmingsreserve speeltuin ad € 30.636 werd bij de oprichting van de Stichting geschonken door het
steunfonds van de voormalige Johannesstichting. Tot nu toe wordt vanaf 2010 jaarlijks een bedrag ad € 2.700
vergoed ter voldoening van de kosten van vooruitbetaling van de erfpachtcanon ad € 27.199. Dit bedrag wordt in
10 jaarlijkse termijnen aan locatie Overtoom vergoed. Per 31-12-2019 is het volledige bedrag vergoed. Resteert
een bedrag ad € 3.636 aan bestemmingsreserve voor inrichting en onderhoud van de toestellen in de speeltuin
van Overtoom.
Toelichting CvO Flesseman
Het betreft het restant van een legaat dat in 2004 is ontvangen na overlijden van een bewoner van de
Flesseman.
Toelichting Haag en Veld
In 2016 is door de Vrienden een nalatenschap ontvangen van € 19.238 ten behoeve van de locatie Haag en
Veld. Er is een bedrag van € 4.688 uitgegeven.
Toelichting Buiten Oranjestraat
Het betreft een donatie van de Coffee Company van voor de bewoners van de locatie Buiten Oranjestraat. Een
bedrag van € 437 is uitgegeven.
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Toelichting Rengerskerkestraat
Het betreft een ontvangen bedrag van het Marktteam Badhoevedorp van de Rabobank van € 2.900 dat bestemd
is voor een Rolstoelfiets.
Toelichting Diversen
Het betreft een donatie van het Hannie van de Wal Supportfonds van € 4.500 ten behoeve van
diverse projecten die in het boekjaar is besteed.

7 Kortlopende schulden

Nog uit te keren toegekende bedragen
Te betalen kosten

2019

2018

10.599
3.211

8.286
4.287

13.810

12.573

11.547
63.003

17.470
1.738
49.534

51.456-

30.326-

Toelichting op de staat van baten en lasten
8 Saldo van opbrengsten en verstrekkingen
Opbrengst giften en donaties/nalatenschap
Compensatie betreffende Fortis aandelen
Verstrekte giften en donaties

Voor nadere toelichting van de giften en donaties verwijzen wij u naar bijlage 2.
9 Overige bedrijfskosten
Reis-en representatiekosten
Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Contributies en abonnementen
Bankkosten
Algemene kosten
Administratiekosten
(zie bijlage 3)

705
363
1.091
12813.084

590
469
400
3.490
1.585
17.730

15.115

24.264

Personeelsleden: Stichting Vrienden van Amsta had in 2019 nul medewerkers in dienst (2018:0).
Voor 2020 heeft het Bestuur een budget van € 49.460 vastgesteld voor toekenningen activiteiten 2020.

Gebeurtenissen na balansdatum
Hoewel lastig in te schatten op het moment van vaststellen van de jaarrekening 2019, zullen de ingrij-pende
overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus invloed hebben op de balanspositie van de stichting.
Aan de uitgavenkant is duidelijk dat diverse activiteiten in 2020 vertraging zullen ondervinden of afgelast worden.
Deels worden op korte termijn ook andere plannen gemaakt en aan de Vrienden voorgelegd. Een inschatting van
het effect op de uitgaven is nu nog niet te maken. Ten aanzien van de te verwachten baten lijkt een tegenvaller te
ontstaan omdat die met name door beleggingsopbrengsten gerealiseerd worden. Naar verwachting zal de
beursontwikkeling in 2020 tegenvallen. De stichting heeft in zijn beleggingsbeleid een lange-termijnhorizon. Een
incidentele tegenvaller heeft op korte termijn geen effect op het beleid of de continuïteit van de stichting.
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Bijlage 2 Specificatie giften en donaties
(op hele euro's)

2019

A. Opbrengst giften en donaties

Giften particulieren
Giften bedrijven/stichtingen

4.147
7.400
11.547

B. Verstrekte giften en donaties
St. Amsta aanvragen Vriendenstichting
Deel van het bestemmingsfonds erfpacht Speeltuin Overtoom
Deel van het bestemmingsfonds Ritzema Bos
Deel van het bestemmingsfonds De Poort
Deel van het bestemmingsfonds De Schutse
Deel van het bestemmingsfonds Haag en Veld
Deel van het bestemmingsfonds Buiten Oranjestraat
Deel van het bestemmingsfonds Diversen

33.914
2.700
8.988
4.375
3.400
4.688
437
4.500
63.003
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Bijlage 3 Specificatie overige bedrijfskosten

(op hele euro's)

2019

2018

705

590

363

469

-

400

1.091

3.490

-129

1.585

13.084

17.730

15.115

24.264

Reis- en Representatiekosten
Reguliere bestuurskosten

Kantoorbenodigdheden/drukwerk
Opmaak Jaarverslag
Vrienden van Amsta folders

363

Contributies en abonnementen
Contributie 2019

Bankkosten
Bankkosten Rabobank
Bankkosten Antaurus/Ambassador

200
890

Algemene kosten
Kamer van Koophandel
Overigen

Administratiekosten
Beheervergoeding Rabobank
Beheervergoeding Antaurus/Ambassador

48
177-

4.925
8.159

Bijlage 4 Specificatie bestemmingsfondsen per 31 december 2019

(op hele euro's)

Ritzema Bos
De Poort

2019

19.930
800

De Schutse

8.425

Locatie Overtoom

3.636

CvO Flesseman

2.087

Haag en Veld

8.860

Buiten Oranjestraat

6.300

Rengerskerkestraat

2.900

