Jaarverslag 2018
Voorwoord
In 2018 wisten veel cliënten en medewerkers de Vrienden van Amsta te vinden. Het aantal aanvragen voor activiteiten
en hulpmiddelen die het leven cliënten een beetje vrolijker maken was bijzonder groot. Ook dit jaar was het weer
mogelijk veel aanvragen te honoreren. Op veel plekken bij Amsta konden bewoners sporten, deelnemen aan buitenactiviteiten, genieten van bloemen, cultuur, circus of muziek.
Er zijn 48 aanvragen gedaan met een totale waarde van €81.186. Hiervan zijn 36 geheel of gedeeltelijk toegekend tot
een bedrag van €49.533. Dit betreft uit de algemene reserve €31.825 en uit de bestemmingsfondsen voor in totaal 6
projecten €17.708.
De Vrienden van Amsta kunnen als beheerder van een fonds aanvragen honoreren. De inkomsten -voor een belangrijk
deel van de opbrengsten van rentes, beleggingen en obligaties- vielen in 2018 tegen. Dit is een gevolg van zorgelijke
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De Vrienden konden een deel van deze tegenvaller opvangen door een stijging van
erfenissen, giften, onder meer van goede doelen organisaties en acties uit crowdfunding. Zo is voor de locatie De
Schutse een bedrag van €14.000 ontvangen. Medewerkers van De Keyzer hebben actief ingezet op fondsenwerving voor
een tovertafel. Voor het werk van de Vrienden van AMSTA zal een verdere stijging van inkomsten uit crowdfunding,
erfenissen en giften nodig zijn.
De samenstelling van het bestuur van de Vrienden van Amsta is ongewijzigd. Marion Appel heeft de rol van penningmeester overgenomen van Marten van der Krieke, die na jaren van solide beheer van de penningen nu een meer
algemene rol in het bestuur vervult.
Joke Janssen Schoonhoven en Thea van Leeuwen hebben hun ondersteunende taken overgedragen aan klantgroep
manager Anne-Marie Jansen en managementsecretaresse Nanda Peerdeman.
Het bestuur zal de prettige samenwerking met Joke en Thea missen, wij hebben groot vertrouwen in hun opvolgers.
Wij hopen ook in 2019 weer te mogen vertrouwen op uw bijdragen, medewerking en steun.
Bea Irik, voorzitter Vrienden van Amsta,
Maart 2019

Van het bestuur
In 2018 hebben veel afdelingen van AMSTA met grote inzet aanvragen
ingediend voor het jaar 2019. Omdat het budget ontoereikend was om
alle aanvragen volledig te honoreren, heeft het bestuur het toekenningsbeleid
iets aangescherpt. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk cliënten en bewoners
plezier beleven.
•	Aanvragen rond boven de €10.000 worden niet behandeld;
•	Bij aanvragen boven €5.000 dient aanvrager voor het bedrag boven
€5.000 co-financiering te vinden;
•	Aanvragen van locaties met een bestemmingsreserve worden gehonoreerd;
•	Bij overige aanvragen heeft de goedkoopste oplossing de voorkeur.

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.

Activiteiten mogelijk gemaakt
door de Vrienden van AMSTA
Financieel jaaroverzicht
Woonzorgcentra
Locatie

Onderwerp

Bijdrage

Slotervaart

Fietslabyrinth

€3.000

Vondelstede

Theater Veder

€1.485

De Werf

Zigeunermiddag

De Werf

Boottocht Blue Boat

€1.000

Schutse

Circus in de zorg

€2.000

Schutse

Artis kaart

Nellestein

Knallend eindfeest

Dr. Sarphatihuis

Ajaxkaarten

€995

Dr. Sarphatihuis/AB team

Hortus Botanicus

€106

Dr. Sarphatihuis/AB team

Artis kaart

€175

Dr. Sarphatihuis/Rapenburg

Kunstplanten

Dr. Sarphatihuis

Ontmoetingsmiddag in atrium

€586

De Poort

Creatieve handvaardigheid

€292

De Poort

Samen erop uit

De Poort

Karaoke

€399

De Poort

Spellen

€465

De Poort

Handvaardigheid

€500

De Poort/werkplaats afdeling Korsakov

Gereedschappen en materiaal

€344

De Poort, Dagbesteding

XXL spellen

€225

€764

€175
€1.620

€1.410

€1.200

Zigeunermuziek op De Werf
Op 13 juli werd het restaurant van De Werf getrakteerd op
pachtige zigeunermuziek van het Duo Fratres Corona.
Medewerksters verkleedden zich als zigeunerinnen en
bewoners genoten van de muziek en hapjes van Willy. Onze
dank gaat uit naar de Vrienden van Amsta!

Financieel jaaroverzicht
Kleinschalig Wonen
Locatie

Onderwerp

Bijdrage

Meer en Oever

Verse bloemen

Meer en Oever

Poffertjeskraam

OC de Keyzer

Belevenistafel

Beusemaecker

Moestuin

€122

Fagel

De Klaprozen

€375

Raak 1

Verse bloemen

€866

Raak 2

Optreden bij BBQ

€470

Raak

Poffertjeskraam

€212

€1.039
€200
€6.830

Uitje AST Noord: 'Hartje Amsterdam'

Amsta Karaad
Locatie

Onderwerp

Bijdrage

Overtoom groep 5b/observatiegroep

Compositie streaming

€400

Overtoom groep 3b

Compositie streaming

€400

Overtoom groep 6

Compositie streaming

€800

Singel

Roadtrip Beekse bergen

€407

Jan Bonga

Baarkleed

€600

Czaar Peter Punt

Muziek

€1.000

De Keyzer

Knutsel en spelletjes

€1.453

AST		

Wijk verbinden

€1.050

Extra aanvragen		
De Poort

Ontmoetingscentrum

Buiten Oranje

Bewonersvakantie

Overtoom

Speeltuinbijdrage

Ritzema Bos

Fotoproject

			

Totaal

€2.656
€540
€2.700
€10.672
€49.533

Dankzij een gift van de Vrienden van Amsta, konden cliënten
van Amsta Karaad uit Amsterdam Noord op 27 september
2018 genieten van een uitje met een rondvaartboot.
Het Ambulant Specialistisch Team (AST) Noord van AMSTA
Karaad begeleidt meer dan 100 cliënten in Amsterdam
Noord. Cliënten, die zelfstandig wonen, maar moeite hebben
met het alleen redden in de maatschappij. De cliënten, hebben weinig tot geen sociaal netwerk. Met het organiseren van
dit evenement, gesponsord door de Vrienden van AMSTA, zijn
cliënten uit Noord samengebracht, zodat zij andere mensen
leerden kennen en waarbij nieuwe contacten zijn gemaakt. Het
doel van dit uitje was dan ook: “Samen een hele leuke en
onvergetelijke dag beleven, met als speerpunt: verbinding met
elkaar!” Het uitje was zeer geslaagd en laagdrempelig,
waardoor het voor iedereen toegankelijk was en waar iedereen
aan deel kon nemen, zowel jong als oud, wel of niet in een
rolstoel, wel of niet met een scootmobiel.

Nieuw meubilair Van ’t Hofflaan
De Vrienden van Amsta zorgden voor een make-over
van een van de huiskamers van de Van ’t Hofflaan.
Prominent zijn de prachtige nieuwe tafels in de
ruimte. Inmiddels zijn er ook nieuwe schilderijen en
gordijnen. Clustermanager Niels Veld: “De herinrichting van de ruimte, het schilderen en de nieuwe
spullen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners
en diens naasten. En daar doen we het voor!"

Tovertafel voor De Keyzer
Circus De Schutse
In oktober 2018 streek het circus weer neer bij Amsta's locatie De Schutse
bij de Sloterplas. Bewoners, buurtbewoners én de leerlingen van groep 3
van de Pro Rege school, genoten van het circus. De joelende kinderen
reageerden heel enthousiast op de gekke fratsen van de clown! Sommige
bewoners zijn naar alle drie de voorstellingen geweest, die konden er maar
geen genoeg van krijgen. Leuke bijkomstigheid is, dat de complete circus
crew tussen de middag een warme maaltijd in De Schutse kwam eten.
De clown en de acrobaten zaten geschminkt en wel tussen de bewoners,
die het prachtig vonden om dit van dichtbij mee te maken. In totaal zijn er
228 personen naar de voorstellingen geweest, waarvan 104 buurtbewoners.

Vrienden van AMSTA en locatie De Keyzer
hebben in 2018 intensief samengewerkt
om een tovertafel voor bewoners te
realiseren. Met bijdragen uit crowd
funding, sponsoring door onderneming
IBFD en een gift van het Hannie van der
Walfonds is het gelukt. Dit was mogelijk
dankzij grote inzet van medewerkers en
vrijwilligers.

