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Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten van de
stichting in 2016. Meer informatie kan worden gevonden op de website
www.amsterdamverbindt.nl

Project Koken in een Andere Keuken
• In 2016 was een gestage groei van het kookproject zichtbaar. Zo’n 150
kookgroepen namen deel.
• Nieuwe bedrijven waren o.a. Atlassian, MCI Group. Ook Sociëteit De
Kring, Marriott Hotel. De PvdA jongeren, JS – en twee wekelijkse
deelname van MeetUp, jonge hoog opgeleide Expats die op deze
manier een bijdrage leveren aan de Amsterdamse samenleving.
• De grootste doelgroep van de kookgroepen is de leeftijdscategorie
tussen 25 en 45, hoog opgeleid. Inmiddels 40% expat en 60% NL.
• De kracht van het kookproject is dat het een eenmalige event is.
Opvallend is dat er een groot commitment is. Het gebeurt nagenoeg
nooit dat een kookgroep verstek laat gaan.
• De bezoekers van het Stoelenproject raken steeds meer gewend aan
de goede en gezonde maaltijden en de lekkere nagerechten.
Project Jong West
• Dit jaar heeft AmsterdamVerbindt het IT bedrijf Atlassian gekoppeld
aan de Joop Westerweelschool. Eens per week krijgen kinderen uit de
hoogste groepen lessen in codering.
• AmsterdamVerbindt heeft meegewerkt aan de realisering van een
Steun Stichting – de droom van Joop
• De opzet is dat via deze stichting in company huiswerkbegeleiding
mogelijk gemaakt wordt. Een van de bedrijven uit het kookproject geeft
een jaarlijkse financiële bijdrage.
Project Amsterdam Werkt
• Een nieuw project van AmsterdamVerbindt, vooral gericht op
nieuwkomers. Zie de website amsterdamwerkt.nl voor een
projectbeschrijving.
• Vanaf 2016 is er een bijdrage geleverd aan de eerste noden van een
grote groep vluchtelingen die tijdelijk in de noodopvang in Amsterdam
onderdak kregen.
• De eerste hulp bestond uit ondergoed, schoeisel en winterjassen. De
kracht van AmsterdamVerbindt is om koppelingen te maken binnen het
netwerk zodat bedrijven ook betrokken raken bij andere activiteiten
zoals deze.
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Financiële verantwoording

Overzicht Baten en Lasten 2016

Bronnen van Inkomsten

Balans 2016

