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De belangrijkste gegevens op een rij  
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Naam:  Stichting Amsterdam Verbindt 
RSIN:  852481949 
Contact: Henny Heijmans 

T. 06 4320 2211 
E. info@amsterdamverbindt.nl 

 
Bestuurssamenstelling 
Peter Taks:  Voorzitter 
Henny Heijmans: Initiatiefnemer en secretaris 
Wim Schinkel: Penningmeester 
Anneke Tilma: Bestuurslid 
Huck Chuah:  Bestuurslid namens JCI Amsterdam 
Hans Fraser:  Bestuurslid 
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Beleidsplan 
Zie verslag 2014 
 
Beloningsbeleid 
Zie verslag 2014 
 
Doelstelling 
Zie verslag 2014 
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten van de 
stichting in 2018. Meer informatie kan worden gevonden op de website 
www.amsterdamverbindt.nl  
 
Project Koken in een Andere Keuken 

• In 2018 is de agenda voor het kookproject volgeboekt. Dat betekent 
het maximum haalbare: 200 kookgroepen in een seizoen van 15 
september tot 1 mei, de periode dat het Stoelenproject geopend is.  

• Acquisitie is niet meer nodig.  
• Het maximaal aantal bezoekers wordt dagelijks toegelaten gezien de 

grote groep daklozen die Amsterdam heeft. Per dag overnachten er 50 
daklozen. Er wordt gekookt voor deze 50 mensen en 5 vrijwilligers die 
het Stoelenproject draaiende houden.  

• Kortom ruim 10.000 gratis gezonde warme maaltijden worden 
gerealiseerd zonder overhead kosten en zonder sponsoring.  

• Uitzondering zijn gemiddeld zo’n 10 kookgroepen bestaande uit 
studenten. Zij ontvangen per kookbeurt € 110 om boodschappen te 
doen. Indien nodig zijn er fondsen om een beroep op te doen. 

• In de afgelopen 5 jaar van het project is voor het eerst een verschuiving 
te zien van bedrijven. Een paar grote deelnemers kiezen voor andere 
projecten maar nieuwe bedrijven melden zich Een grote 
verscheidenheid van MKB tot multinationals draagt bij. Pao Alto, 
Starbucks, Nike, Fedex, Philips, PWC, Nestle, Max Bogl, Hayett 
Regency Hotel, DHL en diverse Zuidas advocatenkantoren. 

 
Project Jong West 

• Naast bestaande samenwerking is er door AmsterdamVerbindt samen 
met deze school een in-company Voorlees-express opgezet:  

•  De Westerweel-express: Amsterdammers die graag een steentje 
bijdragen aan taalachterstand. Amsterdammers komen iedere week 
een uur bij kinderen van de Joop Westerweelschool thuis om extra 
aandacht te geven aan taal. Dit is een win-win situatie voor beiden. 

 
Project Amsterdam Werkt 

• Samen met Boost, www.boostamsterdam.nl een ontmoetingsplek voor 
statushouders en Amsterdammers, heeft AmsterdamVerbindt een 
grote bijdrage geleverd aan het fietsproject. Door bemiddeling zijn er 
bijna nieuwe fietsen beschikbaar besteld door een Amsterdams verhuur 
bedrijf. Project is met name voor vrouwen die nog nooit gefietst 
hebben, zij krijgen hier fietsles. 
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• Samen met Hayett Regency Hotel heeft AmsterdamVerbindt een 
middag georganiseerd bij BOOST voor statushouders en kinderen.  

• Verder gebeurt er veel op het gebied van coaching en bij het vinden 
van werk- stage- studiemogelijkheden. De kracht is het netwerk van het 
kookproject te gebruiken voor deze doelgroep. In verband met privacy 
is het niet mogelijk om een beeld te geven van deze successen.    
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Financiële verantwoording 
 
Overzicht Baten en Lasten 2018 

 
 
 
Bronnen van Inkomsten 

 
 
Balans 2018 

 


