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De belangrijkste gegevens op een rij  
2020 

 
 

Naam:  Stichting Amsterdam Verbindt 
RSIN:  852481949 
Contact: Henny Heijmans 

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

 
Bestuurssamenstelling 
Bertien Minco:  Voorzitter 
Henny Heijmans:  Initiatiefnemer en secretaris 
Wim Schinkel:  Penningmeester 
Jan Kaan:   Bestuurslid 
Henriette van Eeghen: Bestuurslid  

 
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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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. 
 
Criteria voor de keuze van projecten om bovenstaande te realiseren zijn: 

• De doelgroep behoort tot de minder kansrijken van de samenleving 
• De aan te bieden hulp/expertise kan (in principe) geleverd worden 

door deelnemende kansrijken uit het netwerk van de stichting.  
• Het project is of een eenmalige activiteit of kan – indien succesvol - los 

van de stichting verdergaan.  
 
AmsterdamVerbindt streeft naar een portfolio van enkele langlopende 
projecten en een aantal korte of eenmalige activiteiten.  
 
Het netwerk van AmsterdamVerbindt wordt gebruikt om kansrijken te 
mobiliseren voor de uitvoering van de projecten en voor fondsenwerving ter 
bestrijding van de projectkosten.  Onderhouden en uitbreiden van dit 
netwerk is de kernactiviteit van de stichting. 
 
De komende jaren blijft AmsterdamVerbindt zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en partners om de doelstelling van de Stichting te verdiepen 
en te verbreden. 
 
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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Project Portfolio 2020 
 
Koken in een Andere keuken 
Voor daklozen van het Stoelenproject in Amsterdam worden kookgroepjes 
georganiseerd om een warme maaltijd te verzorgen. De benodigde fondsen 
zijn minimaal omdat de kookgroepen zelf de kosten dragen voor de 
maaltijden. Met name voor studenten wordt getracht fondsen te vinden 
zodat zij gesponsord kunnen koken.  
Het kookproject is seizoen gebonden, het loopt van 15/09 tot 01/05 – in die 
periode is Het Stoelenproject 7 dagen in de week open en vangt 50 daklozen 
op. 
 
Jong West 
In dit project wordt het netwerk van AmsterdamVerbindt gebruikt om 
vrijwilligers te vinden om extra’s te bieden op basisscholen in sociaal zwakke 
wijken in Amsterdam. In het bijzonder is een hechte samenwerking ontstaan 
tussen de Joop Westerweelschool en AmsterdamVerbindt. In 2019 is er voor 
kinderen die niet op vakantie gaan de week “Vakantie in Eigen Stad” 
georganiseerd. Deze activiteit is in samenwerking met DNB georganiseerd 
en uitgevoerd. In 2020 is dit project beëindigd.  
. 
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten van de 
stichting in 2020. Meer informatie kan worden gevonden op de website 
www.amsterdamverbindt.nl  
 
Project Koken in een Andere Keuken 
Het seizoen startte zoals we dat gewend waren, met reserveringen van veel 
vaste deelnemers een flink deel daarvan, bedrijven. In maart was de 
kookagenda voor het hele seizoen tot 1 mei gevuld met kookgroepen. 
 
Tussen begin en medio maart begon COVID ons leven steeds meer te 
beheersen en de gevolgen voor het kookproject waren niet mis. 
Van medio tot eind maart regende het afzeggingen van kookgroepen. 
Bedrijven haakten massaal af, zeer begrijpelijk. Daar zaten we dan zo’n 6 
weken tot 1 mei met een nagenoeg lege agenda. 
Giften uit het bedrijfsleven en giften van particulieren zorgden ervoor dat er 
iedere dag een warme maaltijd was. Restaurants waren dicht en koks wilden 
graag aan het werk blijven. Een aantal chefs heeft toen het project draaiende 
gehouden. Per maaltijd voor 50 personen heeft het project € 150 bijgedragen. 
 
September 2020 is het Stoelenproject gestart met de opvang van 25 ipv 50 
dakloze mensen. De standaard van het project was vanaf dat moment: een 
kookgroep bestaat uit max 4 personen, RIVM-richtlijn wordt in acht genomen, 
er wordt gekookt voor 30 mensen. 
Bij aanvang van een nieuw seizoen waren we een redelijk gevulde agenda voor 
de eerste maanden gewend.  Dat was in september 2020 zeker niet het geval. 
Maar, al met al hebben we het toch tot eind van het jaar gered met de inzet 
van anderen dan het bedrijfsleven. Iedere dag werd er gekookt. Opvallend 
veel werd er gekookt door particulieren, vooral jonge mensen en studenten, 
vrijwilligers van Het Stoelenproject zelf en ook een paar bezoekers van het 
Stoelenproject kookten zo nu en dan. 
Koken in een andere Keuken heeft niet alleen de kookgroepen gefaciliteerd 
maar ook financieel bijgedragen aan groepen studenten die kookten en die 
niet zelf de boodschappen kunnen te betalen. 
 
  



	 5	

 
Financiële verantwoording 
 
Overzicht Baten en Lasten 2020 

 
Bronnen van Inkomsten 

 
 
Balans 2020 

 
 
Het batig saldo van de afgesloten projecten “Jong West”, “Amsterdam 
Werkt” en “Vakantie in eigen Stad” zal per 01-01-2021 worden toegevoegd 
aan “Voorziening Stichting” 


