Jaarverslag 2021
Opnieuw blikken we terug op een ongewoon jaar. Ook in 2021 zorgden de maatregelen rond corona
voor beperkingen in ieders bewegingsvrijheid. Al was van verregaande en ingrijpende maatregelen
waar de zorg in 2020 mee te maken kreeg gelukkig geen sprake. Ook in tijden van hoge besmettingscijfers bleef in 2021 individueel bezoek aan cliënten mogelijk en konden op bescheiden schaal en in
kleine kring activiteiten plaatsvinden. Veel gezellige activiteiten waar de Stichting Vrienden van Amsta
een bijdrage aan leverde konden dan ook gewoon doorgaan.

Vleugel Dr. Sarphatihuis
In het Atrium van het Dr. Sarphatihuis staat weer een prachtige vleugel (mede mogelijk gemaakt door
het Hannie van der Wal fonds).
Bij de feestelijke inwijding waren
de Bestuursleden van de Stichting
Vrienden van Amsta aanwezig:
K. Spanjer, M. Appel, B. Irik en
G. Rolsma.

In het eerste coronajaar (2020) waren uitstapjes en activiteiten vrijwel onmogelijk. In goede samenwerking met Amsta is toen besloten om, in plaats daarvan, het merendeel van de toekenningen te gebruiken om contact cliënt en naasten tijdens het eerste jaar van de crisis mogelijk te maken (babbelboxen,
laptops). Zo’n ingreep was dit jaar niet nodig. Op verschillende locaties van Amsta zijn inmiddels herinneringsbankjes te vinden: een plekje om even stil te zitten bij de zware coronaperiode die we hopelijk
hebben afgesloten. Uiteraard heeft de Stichting Vrienden van Amsta dit project gesteund.
Het bestuur is onder de indruk van het grote aantal creatieve aanvragen voor het jaar 2021. Opvallend
veel projecten zijn ook uitgevoerd. Geen geringe prestatie in een tijd van uitval door quarantaines,
besmettingen en ziekte.

Activiteiten mogelijk gemaakt
door de Vrienden van Amsta

Eind 2020 heeft het bestuur voor ruim € 101.000 aan activiteiten toegekend op de aanvragen van de
teams. De daadwerkelijke realisatie op deze toekenningen kwam uit op ruim € 65.000. Daarnaast werd,
net als in 2020, ook dit jaar besloten een budget per locatie beschikbaar te stellen van € 10,-- per bewoner. Een mooi extraatje om de decembermaand op te fleuren, bijvoorbeeld met kerstversieringen,
cadeautjes en activiteiten. In totaal is ca € 7.900 hieraan besteed. De Vrienden zijn blij dat op deze manier kon worden bijgedragen aan een bijzondere jaarafsluiting voor een deel van de bewoners.
Organisatie
In 2021 heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Ook is overleg gevoerd met Raad van Bestuur, Cliëntenraad
en klantgroepmanagers. Het merendeel van de overleggen vond online plaats. Over coronamaatregelen en het verscherpt toezicht is indringend gesproken. Overleg en samenwerking met de Amsta-organisatie waren als altijd constructief. Dankzij een versterking van de ondersteuning was er meer inzicht
in het verloop en de besteding van de projecten.
Dit jaar waren enkele locatiebezoeken weer mogelijk. De Vrienden waren aanwezig bij de presentatie
van de nieuwe vleugel in het Dr. Sarphatihuis en brachten drie werkbezoeken aan Karaad en Ritzema
Bos. Voor de bestuursleden weer een ervaring om te zien hoe betrokken en zorgvuldig de medewerkers van Amsta de aangevraagde projecten uitvoeren.
De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd.

Dagje Efteling
Wat was het weer prachtig, en wat was het een mooie dag!
De bewoners van De Schutse Hemsterhuis troffen het maar
en hebben met volle teugen genoten van hun bezoek aan de
Efteling.

In 2021 is het traject om de Stichting Vrienden van Amsta te verzelfstandigen formeel afgerond. De controlerende en goedkeurende bevoegdheden van de Raad van Toezicht van Amsta zijn beëindigd. De statuten zijn
aangepast. De inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli had geen consequenties voor de statuten van de Vrienden van Amsta. Hetzelfde geldt voor de wetswijziging grote ANBI’s per
januari 2021.
Het bestuur van de Vrienden van Amsta streeft transparantie na en hecht aan een zorgvuldig proces van
vaststelling en controle van de jaarrekening. Er is gekozen voor een onafhankelijke kascommissie. Het experiment om in 2021 een onafhankelijke kascommissie controle te laten verrichten, is goed gelopen. Tot ons
genoegen zijn de leden van de kascommissie bereid voor langere tijd deze werkzaamheden te verrichten.
In het verslagjaar waren er geen ingrijpende beleidswijzigingen. Wel zijn reglementen op onderdelen aangepast om de procedure van aanvraag en toekenning nog soepeler te laten lopen.
Vermogen
De vermogenspositie van De Vrienden is gezond. De Jaarrekening 2021 toont een eindresultaat van € 110.393
positief. Ten opzichte van 2020 een aanzienlijke toename. Hoewel het niet het primaire doel van de Vrienden
is om vermogen te creëren, is een stijging van het Eigen Vermogen te zien. Deze vermogenstoename is vooral
het gevolg van een uitstekend beursklimaat. De koersresultaten geven een mooi beeld.
Vooruitblik 2022
In november 2021 heeft het bestuur voor een bedrag van € 79.000 aanvragen toegekend.
Amsterdam, mei 2022
Bea Irik, voorzitter

Corona gedenkbankjes
De coronacrisis had en heeft op ons allemaal flinke impact. De
sluiting van verzorgingstehuizen voor bezoek in de eerste golf,
het werken volgens de maatregelen, zware werkdruk en natuurlijk ook verdriet: over mensen die zijn overleden door corona. De
gedenkbankjes zijn een levend en gezamenlijk kunstwerk waar
iedereen aan kan bijdragen. Op de bankjes konden bewoners en
medewerkers een boodschap, tekening of gedachte achterlaten.
De bankjes komen te staan op het Dr. Sarphatihuis, De Schutse,
De Beusemaecker, van 't Hofflaan, Meer & Oever, Overtoom, De
Werf, De Poort, Jan Bonga, Nellestein en Flesseman.

Vrienden van Amsta Exploitatieoverzicht 2021
			
Opbrengsten
tlv algemene reserve
tlv bestemmingsfondsen
Totaal
Giften particulieren
€ 1.340
€ 1.461
€ 2.801
Giften bedrijven/stichtingen
€0
€0
€0
Totaal
€ 1.340
€ 1.461
€ 2.801
			
Bestedingen tbv activiteiten
tlv algemene reserve
tlv bestemmingsfondsen
Totaal
Verzilvering van toekenningen
€ 44.569
€ 20.686
€ 65.255
Decemberactie
€ 7.936		€ 7.936
Totaal

€ 52.505

€ 20.686

€ 73.191

Vrienden van Amsta draaien de Bingo op De Overtoom!
De bestuursleden van Vrienden van Amsta wilden wel eens echt
goed kennis maken met de bewoners van Amsta Karaad. Op een
zonnige middag in juli traden zij daarom op als bingomasters op
de Overtoom. Een Balustrade Bingo, want we zaten nog middenin
coronatijd. Samen met de vrijwilligerscoördinator werd alles klaar
gezet: de prijsjes, het bingorad en de geluidapparatuur. Bingomuziekjes aan en gaan! Het was alsof de Vrienden het al jaren deden.
Iedereen haalde die dag bingo, met supermooie prijsjes variërend
van een DVD tot een set kleurpotloden. Balustrade Bingo blijft een
hit bij de bewoners, kijk maar!

Snoezelstoel en cradle
Amsta Karaad heef er dankzij
de Vrienden weer paar mooi
nieuwe hulpmiddelen voor het
welbevinden van bewoners
bij. Blij met de snoezelstoel en
Cradle!

Kunst kijken
Voor het eerst in lange tijd konden drie bewoners van de Polderweg weer
eens een uitstapje maken. In de galerie van Outsider Art bewonderden ze
pentekeningen gemaakt door Amsta-bewoners met dementie.

Decemberactie 2021
De decemberactie 2021 maakte de feestdagen van
circa 790 bewoners een stuk vrolijker. Met sinterklaascadeautjes in de Jan Bonga (Acacia) en kerstcadeautjes op de van ’t Hofflaan. Op het Dr.Sarphatihuis (Oostenburg 5/6) knutselden bewoners zelf een
belevingsbord in elkaar.

Hoor wie klopt daar?
Sinterklaas en zijn pieten kwamen langs op de 2e verdieping van de Admiraal. Maar wat bleek? De Sint wordt oud
en daardoor soms ook een beetje vergeetachtig... Waar had
hij de cadeautjes ook alweer verstopt? Gelukkig had hij het
opgeschreven... Met behulp van een echte schatkaart en een
aantal aanwijzingen van Sint en piet, hebben de bewoners de
cadeautjes gevonden!

