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Voorwoord van de voorzitter  
 
 
Ook in 2022 is onze stichting zeer actief geweest. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Dat blijkt uit 
de vele mooie reactie van aanvragers. Onze inzet in de vorm van ondersteuning en giften maakt een 
verschil!  
 
Een belangrijke focus in 2022 lag bij het ondersteunen van en meedenken met diverse activiteiten en 
projecten. We zijn verheugd dat, door onze inzet (en door hulp van de Rotary-Amstelland), het gelukt 
is de Uiterton een doorstart te laten maken. Onder de naam van Parkkamper Patrimonium is er nu 
een nieuw bestuur en zijn er een aantal vaste gebruikers binnengehaald.  Daarnaast  is er veel 
prachtige energie in een aantal andere samenwerkingen gestoken. Zo is het mede door ons 
partnerschap met Rabobank Amstel en Vecht gelukt om het SpaceBuzz project verder te omarmen.  
 
Het initiatief Circulaire Karavaan is op hun verzoek overgegaan in Amstelidee. We hebben nu als 
stichting meer mogelijkheden om “groene vingers” projecten te ondersteunen. Ook zijn we een 
nauwe samenwerking met het lokale Amstelveense fonds STINAK gestart. Beide stichtingen zijn er 
van overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot meer efficiënt ophalen en behandelen van 
aanvragen in Amstelveen.  
 
Amstelidee wil zich ook met een luisterend oor richten op urgente zaken die zich bij organisaties 
aandienen. Zo vangen we signalen op die aangeven dat vrijwilligerswerk onder druk staat en dat 
armoede een groot pijnpunt is geworden. Het bestuur wil dan ook in 2023 nadenken hoe wij het 
beste op het terrein van armoedebestrijding iets kunnen betekenen. 
 
 
Als bestuur richten we ons op de lokale samenleving (Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer) 
bij het ophalen en beoordelen van nuttige, prachtige initiatieven die het mogelijk maken dat 
activiteiten op sociaal, cultureel en sportief vlak vorm kunnen krijgen. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Amstelidee 
 
Hugo van der Kooij 
 
Amstelveen, 12 februari 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van het bestuur  
 
Ontwikkelen binnen de Stichting 
 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het volgende: 
 

• In dit  derde jaar van het bestaan van Stichting Amstelidee zijn we met diverse aanvragen  
aan de slag gegaan. 
 
De uitkomsten hiervan zijn als volgt: 
 

              .Uitzetten en ondersteunen van onze activiteiten op globaal 3 terreinen: 
                a.  Beoordelen van 43 officiële aanvragen 
                b.  Geven van advies en ondersteuning bij aanvragen 
                c.  Actief meedenken met organisaties en initiatieven 
  
               Het bestuur heeft 52 aanvragen ontvangen. Daarvan  zijn er 43 voorgelegd aan het bestuur 
               voor beoordeling. 32 aanvragen financieel verwerkt. Er zijn 23 initiatieven positief  
               beoordeeld en deze initiatieven hebben een bijdrage van Amstelidee ontvangen. 2  
               initiatieven zijn aangehouden en worden doorgetrokken naar 2023. 
  
               Het bestuur heeft veel enthousiaste energie in de vorm van tijd besteed aan 
               ondersteuning van projecten De Uiterton, Spacebuzz, Wereldtoernooi G. Taekwondo,   
               Klusklas en een aantal buurt gerelateerde projecten. Het bestuur heeft verder een  
               succesvolle startersbijeenkomst georganiseerd. Veel dank hierbij ook aan onze  
               ambassadeurs(buddy’s) voor het meedenken bij aanvragen of ondersteuningsbehoefte in  
               het algemeen. 
                

• Amstelrapper uitgelicht. 
Amstelidee is benadert door de dorpsdichter van Uithoorn en het bestuur van Schrijverscafé 
Uithoorn met het idee om mee te denken over het organiseren van een regionale Rapcontest 
voor beginnende rappers, songwriters, dichters en spoken word artiesten. 
Amstelidee heeft zitting genomen in de werkgroep om dit in 2023 te gaan realiseren. 

        
Een mooi voorbeeld van perfect partnerschap. 

 

• Het project Kick-Ass. 
Om meer culturele aanvragen uit buurten en wijken op te halen (en te enthousiasmeren) is 
Amstelidee een samenwerking aangegaan met Platform C (Cultuurcoach) en Participe. Dit 
heeft geresulteerd in een activiteiten presentatie van 6 projecten die door de 
samenwerkingspartners zijn beoordeeld. Prachtige projecten waarbij het project Parels van 
Amstelveen in het oog sprong. Amstelidee heeft het mogelijk gemaakt dat dit project waarbij 
karakteristieke foto van vitale oudere mensen hun levensverhaal uitbeelden, in 2023 
tentoongesteld worden in het winkelgebied van het Stadshart Amstelveen. 
 
 

• Amstelidee organiseert workshop over ondernemerschap voor statushouders. 
               In februari verzorgde Amstelidee in het MOC gebouw een workshop voor statushouders met  
               interesse om als zelfstandig ondernemer aan het werk te gaan.  De zaal was goed gevuld, het  
               gezelschap divers en enthousiast, zo zeer dat ter plekke een 2de ronde werd ingelast, zodat  
               iedereen in de gelegenheid werd gesteld om zijn/haar vragen te stellen. 



  
 

• Amstelidee en STINAK. 
Op initiatief van de STINAK (lokaal Amstelveens fonds voor culturele en maatschappelijk 
relevante activiteiten) zijn we in december een samenwerking aangegaan in het werven, 
gunnen en administreren van aanvragen. In december hebben op deze manier al  7 projecten 
gezamenlijk kunnen beoordelen. 
 

• Presenteren van de Stichting Amstelidee. 
Voornaamste activiteiten op dit gebied: 

               .Ook dit jaar zijn we geholpen door de Ceseargroep bij het actueel houden van de website 
                en het verzorgen van publicitaire faciliteiten. 
               .We hebben artikelen over stichting Amstelidee geplaatst in o.a. Uithoornz, Amstelkids,  
                lokale kranten en de gemeente gidsen en diverse wijkmedia. 
               .Het hebben flyers en posters gemaakt en presentaties verzorgd. 
               .We hebben ook meer werk gestoken in het presenteren van succesvolle projecten en onze  
                 bekendheid op sociale media. 
 
Bestuur 
 
Vergaderfrequentie 
 
Het bestuur is het afgelopen jaar 6 x bij elkaar geweest waarvan 3 x digitaal.  Uiteraard hopen we in 
2023weer met veel energie en enthousiasme verder te gaan met onze stichting. Ons voornemen is 
om daarbij meer samenwerking aan te gaan met sleutelorganisaties op het terrein van cultuur, jeugd 
en duurzaamheid. 
 

Vrienden van Amstel(idee) 

 

In 2020 zijn we voor 3 jaar een partnerschap aangaan met Rabobank Amstel-en Vecht. 

In 2022 hebben we onze samenwerking met de Rabobank Amstel en Vecht geïntensiveerd 
rondom het project SpaceBuzz. In een gezamenlijke actie hebben we op 3 november jl. 
partners, bestuurders, sleutelfiguren en lokale politiek uitgenodigd om zelf een reis naar de 
ruimte te maken en zo het z.g. “Overview effect” te beleven. Het komende stookseizoen 
gaat de bank het project met € 11.000 steunen. Samen hebben we de ambitie om er voor te 
zorgen dat SpaceBuzz een blijvende methode gaat worden waarmee in het basisonderwijs 
een kapstok heeft om duurzaamheid, techniek en avontuur aan op te hangen. 

 

 

https://mail.rabobank.nl/public/r/Hr6cfWVL7ILbqMZrJcW+QQ/8qUnsxR1eSUy8MroCFawnQ/zE0sy0agQABdGDym_wof4w


Bestuurssamenstelling  
 
In 2022 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur. 
 
Huidig bestuur 
 
Dhr. Hugo van der Kooij  (Voorzitter) 
Dhr. Wouter Ekkelkamp  (Secretaris) 
Dhr. Hans van der Kooij (Penningmeester) 
Dhr. Chris Nanninga (Lid) 
 
 

 

 

Contact 

p/a Ernest Claeslaan 9 
1187 VB Amstelveen 
e-mail: info@amstelidee.nl 

Voorzitter Hugo van der Kooij 
Telefoonnummer: 06 51263302 

KvK: 73991309 
RSIN (Fiscaal nummer) : 859735540 
AN NL26 RABO 0341 4766 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@amstelidee.nl


 
 
 
 
 

Jaarrekening  
Stichting Amstelidee 

2022 
  



 
Balans 

    2022       2021  
Activa / Bezittingen 
1. Liquide middelen       € 410.156,26     € 423.785.65   
 

TOTAAL Activa / Bezittingen    € 410.156,26   € 423.785,65 
 
Passiva / Schulden 
2. Algemene reserve        € 396.505,49   € 413.124,15 
3. In beheer genomen gelden   €   10.000,= 
4. Nog niet uitbetaalde subsidies    €   3.317,77     € 10.661,50  

5. Nog uit te betalen kosten   €        333,= 
TOTAAL Passiva / Schulden    € 410.156,26   € 423.785,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten rekening 
2022        2021  

6. Giften             € 2.500,=   € 2.500,= 
7. Co-financiering               € 2.750,37 
8. Vrijval subsidies         € 6.557,50 
      -------------------           ------------------- 
          Inkomsten       € 11.807,87   € 2.500,= 
 

9. Subsidiering projecten        € 24.702,70 87%    € 26.630,=   76% 
10. Subsidie correctie uit vorige jaren         €   866,=    3% 

10. Organisatie kosten        €   1.973,51    7%      € 7.897,97   22% 

11. Bankkosten                  €   884,32     3%         € 503,21       2% 
      -------------------           ------------------- 

Uitgaven       € 28.426,53   € 35.031,18 
 

Resultaat                    € - 16.618,66           € -32.531,18 
  



Toelichting 
4. In beheer genomen gelden 
Van de circulaire karavaan hebben een bedrag van 10.000 euro ontvangen voor co-
financiering van projecten, die voldoen aan hun doelstellingen en criteria. 
5. Nog niet uitbetaalde subsidies 
In ons subsidie beleid keren we bij een project wat we positief beoordelen in eerste instantie 
90% uit. Indien het project is uitgevoerd en daarover verantwoording is afgelegd, betalen we 
de laatste 10% uit. Momenteel gaat dit over nog 15 projecten. Voor projecten die in 2021 of 
daarvoor zijn toegekend vallen deze bedragen vrij. 
6. Giften 
De giften van voor 2021 zijn afkomstig van Cardanus. De zorg en welzijn stichting voor 
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer, die enkele jaren geleden geliquideerd is. Amstelidee 
heeft van de vereffenaren de kans gekregen om de gelden op basis van hun beleidsnota 
terug te geven aan de bevolking van de drie plaatsen middels subsidiëren van lokale 
projecten.  
Tevens heeft de stichting leuk Westwijk ons afgelopen jaar 2500 euro geschonken op basis 
van de cofinanciering van het Spacebuzz project. De Rabobank Amstel en Vecht heeft 11000 
euro toegezegd voor SpaceBuzz. Dit bedrag zal in 2023 overgemaakt worden. 
7. Co financiering 
De stichting Stinak is met ons een overeenkomst aangegaan, om projecten die aan hun 
doelstellingen voldoen te co-financieren. In 2022 zijn dat een zestal projecten geweest. 
8. Vrijval subsidies 
We hebben ons beleid aangepast voor het vrijvallen van nog niet uitbetaalde projectkosten. 
Indien niet aan de vereisten van de oplevering voldaan wordt of de gelden staan langer dan 
1 jaar ter beschikking staan, vallen ze vrij. Dit jaar zijn dus alle bedragen vanaf de start 
vrijgevallen t/m eind 2021. 
9. Subsidiering projecten 
In 2022 hebben we 32 aanvragen gehad, waarvan er reeds 23 zijn toegekend.  
De redenen waarom projecten ‘nog’ niet gefinancierd zijn, komt met name doordat ze niet 
aan de criteria voldeden, er was reeds een voorliggende voorziening, of hun aanvraag was 
niet compleet. 
Van de aanvragen voor financiering kwamen  er 26 projecten uit Amstelveen , 4 projecten uit 
Uithoorn en 2 project uit Aalsmeer.  
Per project werd gemiddeld 930 euro uitgekeerd.  
De projecten waren met name in cultuur, welzijn en jongeren. Voor sport en zorg werden 
geen projecten gefinancierd. Cultuur benutte financieel 32%, Welzijn 56% en Jongeren 12%. 
10. Organisatie kosten 
De organisatie kosten bestaan met name uit marketing kosten. Dit jaar hebben we met 
name besteed aan zaken om Amstelidee beter op de kaart te zetten. 
 


