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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 2015. Meer informatie kan worden gevonden op de website
www.amsterdamverbindt.nl

Project Koken in een Andere Keuken
• In 2015 is een groei van het kookproject zichtbaar. In totaal koken in
2015 zo’n 120 kookgroepen.
• Mooie bedrijven sluiten aan zoals bijvoorbeeld IMC, Crown Relocations,
Orange Networks, UBM.
• Ook de hotels melden zich zoals Movenpick Hotel en Hotel Casa 400.
• Echte Amsterdamse namen als Makelaarskantoor Hallie en van Klooster
Woning Cooperatie Ymere en Rabobank.
• Studenten, zoals Studievereniging Gyrinus Natans leveren ook graag
een bijdrage. Zij hoeven de boodschappen niet zelf te bekostigen,
daarvoor is bij AmsterdamVerbindt een budget beschikbaar van € 110
per kookbeurt. Indien nodig wordt een fonds aangeschreven voor een
donatie.
• Vanaf het begin zijn een paar Rotary afdelingen deelnemer aan het
project.
• Particulieren vinden het ook leuk om bijvoorbeeld eens per seizoen mee
te doen met vrienden en familie.
• Inmiddels komen er steeds meer expats in de keuken, dat is de reden
dat alle informatie ook in het Engels beschikbaar is.
• Met regelmaat wordt de website bijgehouden met een kort berichtje
en een foto van kookgroepen die meegedaan hebben.
• Acquisitie vraagt veel tijd. Dit project moet het hebben van “horen
zeggen”.
Project Jong West
• Samenwerking met de Joop Westerweelschool is voortgezet.
• Een mooie uitdaging om op een eenvoudige manier meer mensen te
betrekken bij taalachterstand.
• Veel mensen ervaren het als zinvol om iedere week op een vast moment
een uur met kinderen te lezen. Kinderen krijgen zo een op een extra
aandacht. Een win-win situatie voor iedereen.
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Financiële verantwoording

Overzicht Baten en Lasten 2015

Bronnen van Inkomsten

Balans 2015

