
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

JAARVERSLAG 2019 
 

 
 

 

Stichting Samen aan de Amstel 

Grote Lijster 2 

1423SG Uithoorn 

info@samenaandeamstel.nl 

 

  



2 

 

 

 

Inhoud 

 

 

1. Aanleiding oprichting Stichting ....................................................................................................... 3 

1.1. Doel van de instelling .............................................................................................................. 3 

1.2. Activiteiten om doel te bereiken ............................................................................................. 4 

1.3. Voor welke belangengroepen zetten wij ons in? .................................................................... 4 

2. Organisatie ...................................................................................................................................... 5 

2.1. Missie ....................................................................................................................................... 5 

2.2. Visie ......................................................................................................................................... 5 

2.3. Strategie .................................................................................................................................. 5 

2.4. Kamer van koophandel nr. ...................................................................................................... 5 

2.5. Bestuur .................................................................................................................................... 5 

2.6. Andere groepen in paraplu stichting ....................................................................................... 5 

3. Financieel overzicht ........................................................................................................................ 6 

3.1. Samen aan de Amstel .............................................................................................................. 6 

3.2. Grenzeloos ............................................................................................................................... 7 

3.3. Coach 4 You ............................................................................................................................. 8 

3.4. Coach a/d Amstel .................................................................................................................... 9 

3.5. Help ons Helpen .................................................................................................................... 10 

 
  



3 

 

 

1. Aanleiding oprichting Stichting 
Koken en samen eten verbindt. Mensen zijn samen bezig, ontmoeten elkaar, leren elkaars 
situatie kennen en krijgen meer begrip voor elkaar. Dat was de aanleiding om vijf jaar 
geleden te starten als Stichting Samen aan de Amstel. Buurtbewoners koken voor 
buurtbewoners.  Er zijn echter meer manieren om de sociale cohesie tussen inwoners te 
bevorderen. Stichting Samen aan de Amstel heeft verschillende projecten onder zijn hoede 
die aan deze doelstelling bijdragen.  

1.1. Doel van de instelling 
Samen aan de Amstel is een stichting met als doel de sociale cohesie te bevorderen in 
Uithoorn en De Kwakel. Hoofdactiviteit is samen koken en samen eten. In lokale restaurants 
koken buurtbewoners onder begeleiding van de koks een heerlijk diner. Er zijn betalende 
gasten aanwezig, maar ook gasten die een avondje uit hard nodig hebben, maar niet zelf de 
financiële middelen hebben om dat te betalen. Inwoners die weinig contacten hebben en 
daarmee te veel aan de zijlijn staan. Zo eten regelmatig mensen mee, die gebruik maken van 
de Voedselbank, inwoners met een verstandelijk beperking of statushouders.  
Daarnaast opereren andere initiatieven onder de vleugels van Samen aan de Amstel. Zij 
maken gebruik van de kennis die is opgedaan op financieel gebied en voor het aanvragen 
van fondsen. Alle initiatieven maken gebruik van de sociale media, zoals website, facebook 
en twitter en van de bankrekening van de Stichting. Zo versterken de initiatieven op het 
gebied van sociale cohesie elkaar en worden kennis, kunde en middel efficiënt ingezet.  
 
Op dit moment (2019) lopen de volgende initiatieven:  

• Coach4You 
Coach4you is een mentorproject dat tieners ondersteunt in de overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Het gaat om tieners waarvan de groep 8 docent, IB’er of de ouders 
verwachten dat deze overgang wellicht problemen zou kunnen opleveren. Dan kan het gaan 
om problemen bij het plannen van het huiswerk, maar ook om de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden. De mentoren zijn vrijwilligers die een kind gedurende een jaar begeleiden.   
 

• Coaching aan de Amstel 
Dit project was bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Zij werden gecoacht door vrijwillige professionele- en in opleiding zijnde 
coaches. De professionele coaches gaven kosteloos een training aan de andere coaches.  
 

• Help ons Helpen 0297 
Help ons Helpen is een groep vrijwilligers die inwoners met een minimuminkomen helpen. 
Een aantal van mensen met een minimum inkomen komt niet in aanmerking voor de 
Voedselbank en heeft te weinig geld om van te leven. Help ons Helpen helpt mensen aan 
voedsel, kleding en andere producten die nodig zijn voor een bestaansrecht en organiseert 
uitstapjes.  

 
Naast deze doorlopende initiatieven, zijn er ook incidentele initiatieven. Zo heeft vorig jaar 
Grenzeloos plaatsgevonden. Grenzeloos was er op gericht om inwoners in Uithoorn en De 
Kwakel statushouders in onze gemeente te laten ontmoeten. Dit gebeurde onder andere 
door middel van gezamenlijke maaltijden, door schimmentheater voor kinderen en het 
maken van een Grenzeloos Wandkleed. 
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1.2. Activiteiten om doel te bereiken 
Door middel van bovenstaande initiatieven proberen we ons doel, de sociale cohesie 
bevorderen, te bereiken. Voor elk initiatief benaderen we organisaties die ons daarbij 
kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld scholen en Vluchtelingenwerk. We maken gebruik van 
sociale media om de activiteiten te promoten. Ook gaan we langs bij mogelijke financiers om 
bekendheid te geven aan de Stichting.  
 

1.3. Voor welke belangengroepen zetten wij ons in? 
We zetten ons in voor inwoners die minder makkelijk participeren in de samenleving. Dat 
kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een beperking, weinig financiële middelen 
of afkomstig uit een andere cultuur.  
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2. Organisatie 
 

2.1. Missie 
Samen aan de Amstel is een stichting die de sociale cohesie bevordert. Dit doen wij door 
samen te koken en te eten. Daarnaast bieden we onderdak aan andere initiatieven om de 
sociale cohesie te bevorderen.  

2.2. Visie 
In de loop der jaren is de samenleving individualistischer en complexer geworden. Er zijn 
inwoners die dreigen aan de zijlijn komen te staan vanwege verschillende belemmeringen. 
Toch zien we dat ook veel inwoners bereid zijn iets voor elkaar te betekenen. Het is echter 
niet meer vanzelfsprekend dat inwoners in verschillende omstandigheden elkaar 
tegenkomen. Onze visie is dat als mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen, er 
begrip ontstaat voor elkaars situatie en er ondersteuning voor en door buurtbewoners 
ontstaat.  

2.3. Strategie 
Ontmoeting en verbinding ontstaat door samen dingen te ondernemen. Samen koken en 
eten is daarvoor een sprekend voorbeeld. Maar ook veel andere gezamenlijke activiteiten 
dragen daartoe bij. De voorbeelden vindt u hierboven genoemd.  
Door de mogelijkheid te bieden onder de vleugels van Samen aan de Amstel initiatieven te 
organiseren, is het voor initiatiefnemers gemakkelijker om activiteiten te realiseren. 
Bovendien versterken we de verschillende initiatieven elkaar.  
Samen aan de Amstel is flexibel en staat open voor steeds nieuwe initiatieven die als doel 
hebben ontmoeting en verbinding tot stand te brengen.  

2.4. Kamer van koophandel nr. 
Nummer van de Kamer van Koophandel is: 58283587 
ANBI Stichting: RSIN nummer: 852964201 
 

2.5. Bestuur 
Voorzitter   : de heer M.O. Levenbach 
Plv voorzitter   : de heer J. Mollema 
Penningmeester  : de heer A.C.H. Aartman 
Secretaris   : mevrouw L.W.F. Örsçek- Moolenaar 

2.6. Andere groepen in paraplu stichting 
Coach4You   : mevrouw Q. Kofman en mevr. E. Asselbergs 
Coaching ad Amstel  : mevrouw W. de Waal 
Help ons Helpen 0297 : mevrouw P. Gerrits 
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3. Financieel overzicht 
 

3.1. Samen aan de Amstel 
Samen aan de Amstel is een stichting met als doel de sociale cohesie te bevorderen in Uithoorn en 
De Kwakel. 
 

 
 
Het Rechthuis: 
Op 4 februari jl. kwamen bijna 70 personen bijeen bij restaurant Het Rechthuis aan den 
Amstel. Deze keer bestond de maaltijd uit een heerlijk stampotten buffet. Nog groter was de 
verrassing voor een ieder toen het toetjes buffet werd geserveerd. 
 
Lente Middag 
Lente Middag; deze is geheel gesponsord door Stichting Dwarz 
 
Black Peper 
Op maandag 2 september kwamen bijna 50 personen eten bij Black Peper. Het diner 
bestond uit een drie gangen keuze menu. 
 
Jason 
Op dinsdag 12 november 2019 kwamen er meer dan 90 personen eten bij Jason aan het 
Zijdelwaardplein. Het diner bestond werd voorafgegaan met een drankje gevolgd door Dum 
Sum, als voorgerecht Wayang soep en als hoofdgerecht nasi met kip. 
 
Sponsors: 

- Stichting Leefomgeving Schiphol 

- Rotary opbrengst Haringparty 

- Smakelijk delen (Particuliere giften)  

Start 1-1-19 1,353.06€      Start 1-1-19 -€                 

Samen aan de Amstel - Donatie 2,344.00€      Samen aan de Amstel - Bankkosten -32.79€           

Samen aan de Amstel - Website -74.33€           

Samen aan de Amstel - Connectis -23.60€           

Donatie Coach 4 You -500.00€        

Etentjes

Rechthuis -445.25€        

Lente Middag Sticht Dwarz (met een Zetje) -€                 

Black Pepper -277.00€        

Jason -494.50€        

Totaal inkomsten € 3,697.06 Totaal uitgaven -€ 1,847.47

1,849.59€      

Opbrengsten Kosten

Samen aan de Amstel

Saldo
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3.2. Grenzeloos 
Het project Grenzeloos was er op gericht om inwoners in Uithoorn en De Kwakel 
nieuwkomers in onze gemeente te laten ontmoeten. Samen aan de Amstel heeft 
ondersteuning geleverd aan het project m.b.t. communicatie en subsidie aanvraag bij het 
initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel en wijdoenmee.nu.  
 

 
 
Activiteiten 2019: 

- Mede dankzij een bijdrage van Videt, Samen aan de Amstel, het Initiatievenfonds Uithoorn, 
Droomtheater, poppentheater en een aantal vrijwilligers zijn afgelopen vrijdag 15 
maart  tijdens NL Doet zwarte verduisteringsgordijnen opgehangen in de dansstudio van 
Videt aan de Arthur van Schendellaan 57 

- Wij Doen Mee Grenzeloos hardloop clinic, periode maart – juni. 

 
Besloten is om het tijdelijke project Grenzeloos op te heffen. De resterende gelden zijn 
retour verstuurd naar de sponsor. 
 
Sponsors: 

- Haella Stichting 

- Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel 

 
 
 

  

Start 1-1-19 812.27€          Start 1-1-19 -€                 

Grenzeloos - Bankkosten -17.90€           

Grenzeloos - Hardlopen 2,500.00€      Grenzeloos - Hardlopen -420.00€        

Grenzeloos - Gordijnen -1,000.00€     

Grenzeloos - Retour Haella Stichting -1,874.37€     

Totaal inkomsten € 3,312.27 Totaal uitgaven -€ 3,312.27

-€                 

Grenzeloos
Opbrengsten Kosten

Saldo



8 

 

 

3.3. Coach 4 You 
Coach4you is een mentorproject dat tieners ondersteunt in de overgang van basisschool 
naar voortgezet onderwijs. 
 

 
 
De contributie gelden aan de landelijke organisatie Coach 4 You heeft plaats gevonden door 

een storting vanuit de gelden van Samen aan de Amstel. 

Sponsors: 

- Samen aan de Amstel 

  

Start 1-1-19 Start 1-1-19 -18.71€           

Donatie Samen aan de Amstel 500.00€          Coach 4 You - Bankkosten -25.39€           

Coach 4 You - Contributie -500.00€        

Totaal inkomsten € 500.00 Totaal uitgaven -€ 544.10

-44.10€           

Coach 4 You
Opbrengsten Kosten

Saldo
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3.4. Coach a/d Amstel 
Coach aan de Amstel was bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 
 

 
 
In 2019 ie getracht om een groep van vrijwilligers te vormen die de taken van coaching op 
zich zouden nemen. Door tegenvallend enthousiasme is besloten is om het Coach aan de 
Amstel project op te heffen. De resterende gelden zijn retour verstuurd naar de sponsor. 
 
Sponsors: 

- Initiatieven Fonds 

  

Start 1-1-19 978.08€          Start 1-1-19 -€                 

Coach ad Amstel - Bankkosten -17.91€           

Coach ad Amstel - Declaraties -38.80€           

Coach ad Amstel - Retour Initiatieven Fonds -921.37€        

Totaal inkomsten € 978.08 Totaal uitgaven -€ 978.08

-€                 

Coach aan de Amstel
Opbrengsten Kosten

Saldo
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3.5. Help ons Helpen  
Help ons Helpen is een groep vrijwilligers die inwoners met een minimuminkomen helpen. 
 

 
 
2019 kan voor Help ons Helpen wel beschouwd worden als een succesvol jaar, door vele 
inspanningen van de vrijwilligers en donaties konden veel gezinnen worden geholpen   
 
Activiteiten 2019 
 

- Doorlopend: Voorzien van primaire levensbehoefte;  

- Mei: Dierenarts 

- Zomervakantie 2019, speeldagen 

- Juli: Waliby 

- Augustus Uitje: KidZcity, Utrecht 

- Sinterklaas actie, Kerstpakket en Kerstdiner 

 
Sponsors: 

- Kooyman BV 

- Burgemeester kootfonds: Speeltoestel 

- Crowdfunding Actie: Help kinderen aan mooie zomervakantie (Particuliere giften) 

- Tikkie actie (Particuliere giften) 

- Overige particuliere giften 

 
 

 

Start 1-1-19 379.18€          Start 1-1-19 -€                 

Help ons Helpen - Bankkosten -25.42€           

Help ons Helpen - Donatie 14,270.00€    Help ons Helpen - Declaratie -928.35€        

Help ons Helpen - Dierenarts 283.90€          Help ons Helpen - Dierenarts -348.90€        

Help ons Helpen - Buitenspeelgoed 500.00€          Help ons Helpen - Buitenspeelgoed -568.85€        

Help ons Helpen - Uitje 890.00€          Help ons Helpen - Uitje -890.00€        

Help ons Helpen - Kerst 450.00€          Help ons Helpen - Kerst -450.00€        

Help ons Helpen - Uitvoering 500.00€          

Totaal inkomsten 17,273.08€   Totaal uitgaven -3,211.52€    

14,061.56€    

Help ons Helpen - Get Funded € 1,012.05

Help ons Helpen - Tikkie € 0.00

15,073.61€    

Saldo - Bank

Help ons Helpen
Opbrengsten Kosten

Saldo - Totaal


