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Beleidsplan 
 
Het beleid van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk “handjes” van 
kansrijken  te organiseren teneinde concrete hulp te bieden aan minder 
kansrijken. Op deze wijze: 

• helpen kansrijken mee om de toekomst van minder kansrijken te 
verbeteren. 

• komen beide groepen met elkaar in contact. 
 
Voor beide projecten van de stichting zijn de belangrijkste uitdagingen: 

• vergroten van het resultaat met minimale fondsen 
• uitbouw en bestendiging  

 
Voor het project Koken in een Andere Keuken wordt geprobeerd het 
resultaat te vergroten door uitbreiding van het netwerk van particulieren, 
bedrijven en serviceclubs die een of meerdere keren een maaltijd verzorgen 
voor daklozen.  
De benodigde fondsen blijven minimaal door vast te houden aan de formule 
dat kookgroepen zelf de kosten dragen voor de maaltijden. Met name voor 
studenten wordt getracht fondsen te vinden zodat zij gesponsord kunnen 
koken.  
 
Voor het project JongWest wordt door verschillende partijen bestaande uit 
kansrijken gezocht naar mogelijkheden om extra’s te bieden op basisscholen 
in sociaal zwakke wijken in Amsterdam. 
Enerzijds bestaat dat uit vrijwilligers die extra ondersteuning bieden en 
anderzijds uit sponsoring van kleine projecten. Beiden gericht op extra 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Particulieren, bedrijven en 
serviceclubs worden hierbij ingeschakeld. 
 
De komende jaren zal gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden en 
partners om de doelstelling van de Stichting te verdiepen en te verbreden. 
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Beloningsbeleid 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het werk dat binnen de stichting 
wordt gedaan gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis zonder 
onkostenvergoeding. 
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Doelstelling 
Het verbinden van kansrijken met minder kansrijken in Amsterdam in de 
meest brede zin des woords door mensen uit verschillende werelden in één 
stad samen te brengen teneinde elkaars blik te verruimen en waar nodig 
onderkende talenten te helpen ontwikkelen. 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• Het opzetten, ondersteunen, faciliteren en/of financieren van 
projecten om achterstanden weg te werken en om extra kansen te 
bieden aan Amsterdamse basisschoolleerlingen die wonen in 
economisch / sociaal zwakke wijken. 

• Het op projectmatige wijze in contact brengen van enerzijds 
particulieren en bedrijven en anderzijds daklozen waarbij kansrijken 
maaltijden verzorgen en financieren voor daklozen. 

Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van 
de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting 
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten van de 
stichting in 2014. Meer informatie kan worden gevonden op de website 
www.amsterdamverbindt.nl  
 
Project Koken in een Andere Keuken 

• In 2014 hebben 120 groepen gekookt 
• Er is een donatie ontvangen om met name studenten gesponsord te 

laten koken 
• Publicaties in blad Rabobank Coöperatie Amsterdam, Flair en een 

gesponsorde advertentie in de Groene Amsterdammer.  
• Voordrachten gehouden bij diverse Rotary afdelingen, interview bij 

Breakfast News Radio Amsterdam. 
• Contacten gelegd en afspraken gemaakt met diverse nieuwe 

bedrijven, studentenverenigingen, Amsterdamse lycea en de 
International school 

• Veel nieuwe ingangen bij expats.  
• Project doet jaarlijks mee aan NL DOET. 

 
Project Jong West 

• Gemiddeld zijn er 25 vrijwilligers van alle leeftijden op de Joop 
Westerweel actief via dit project 

• Project heeft meegedaan aan NL DOET 
• Contact gelegd met een kinderboekenuitgeverij. Zij hebben gezorgd 

voor veel gratis kinderboeken.  
• Via sponsoren is het gelukt om het fietsenpark voor de kleuters van de 

Joop Westerweel te vernieuwen en er is ook gezorgd voor een nieuwe 
geluidsinstallatie. Zaken die de school niet kon financieren uit 
reguliere middelen 

• Voor de diverse scholen uit het project is een bezoek aan het De La 
Mar theater mogelijk gemaakt. 
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Financiële verantwoording 
 
Overzicht Baten en Lasten 2014 
 

 
 
 
Bronnen van Inkomsten 
 

 
 
 
Balans 2014 
 

 
 


