MISSIE/ VISIE/ DOELEN

Onze missie
Amstelidee stimuleert bewoners om ideeën te realiseren, die zorgen voor een grotere
sociale betrokkenheid bij de buurt.
Onze Visie
In iedere buurt waar Amstelidee bij betrokken is er een groeiende sociale betrokkenheid en
een prettige samenlevingsstructuur.
Onze doelen
Sociale contacten in eigen buurt nemen toe; er zijn meer activiteiten in de buurt;
wederzijdse hulp groeit; het vertrouwen in elkaar neemt toe; mensen kunnen zelf meer en
zijn onafhankelijker; de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt neemt toe.
1. De werkzaamheden van de stichting
Amstelidee wil mensen in staat stellen zelf bedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten
goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het
terrein van zorg en welzijn. Ideeën op het terrein van eenzaamheid, armoedebestrijding,
jeugd en jongeren en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De
ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in potentie een duurzaam karakter hebben.
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het ophalen van ideeën uit de directe
samenleving, de beoordeling daarvan op geschiktheid binnen het kader van de doelstelling
van de stichting en – bij geschiktheid – het toekennen van steun, al dan niet onder
formulering van daaraan te stellen voorwaarden.
2. De manier van geldwerving
De basis inkomstenstroom van de stichting komt uit de liquidatie van de stichting Cardanus.
Met deze gelden zullen we projecten financieren, zelfstandig of met andere instanties in de
sociale infrastructuur van buurten in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.
Door onze ANBI-status en het merk Amstelidee, proberen we een groeiende hoeveelheid
middelen te krijgen om meer projecten te financieren die ten goede komen aan een buurt
en de sociale leefbaarheid in die buurt.
De stichting heeft vooralsnog geen plannen om actief fondsen te werven alhoewel dat niet
wordt uitgesloten. Het is de verwachting dat eventuele giften en donaties van kleine omvang
zullen zijn (tot 100 euro per gift/donatie).

3. Het beheer van het vermogen
Jaarlijks wordt er een budget gemaakt en wordt het meerjarenplan bijgewerkt. Bij een
overschot in een jaar zullen we kijken hoe we onze doelstellingen kunnen intensiveren,
waarmee onze doelen eerder bereikt kunnen worden. We gaan ervan uit dat we het huidige
vermogen in 7 tot 10 jaar in buurten zullen gaan inzetten. Dit komt neer op een jaarlijks
budget van ongeveer € 50.000.
De verwachte kosten van de stichting zijn beperkt. Naar verwachting zullen de kosten
bestaan uit kosten die gepaard gaan met:
•
•
•
•

organisatie en bestuursoverleg
andere beheerkosten
eventuele reiskosten
externe kosten (o.a. promotiemateriaal, website)

Naar verwachting zullen deze kosten € 2.000 per jaar niet overstijgen.
Het is de verwachting dat de stichting vooralsnog geen voorzieningen/reserveringen hoeft
aan te houden.
4. De besteding van de verworven gelden.
Voor de besteding van de verworven gelden hebben we de activiteiten in 3
bijdragecategorieën ingedeeld.
Categorie 1
•
•

€ 500,- tot € 1000,Aanmoediging-/stimuleringsregeling.

Categorie 2
•
•

€ 1000,- tot € 5000,Kortlopend project > dan 2 jaar

Categorie 3
•
•

€ 5000,- tot € 40.000,- (Alleen voor zeer bijzondere, echt nieuwe ideeën-plannen die
een uniek karakter hebben)
Omvangrijk project > dan 2 jaar

De aanvraag voor steun geschiedt primair aan de hand van een via de website van de
stichting beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Het bestuur behandelt binnengekomen
aanvraag en beoordeelt deze op geschiktheid. Aanvragen binnen de categorie 1 worden
door 2 bestuursleden afgehandeld. Aanvragen binnen categorie 2 en 3 worden in beginsel
behandeld binnen het gehele bestuur.

