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Bedrijf en persoonsgegevens

Stichting Amets
Amet is latijn voor knuffel, Amets vernederlandst meervoud.

Oprichtingsdatum 1 maart 2019

Stichting Amets heeft bij de oprichting een bestuur van 3 leden

Voorzitter:

Martin Hergarden

Secretaris:

Peter Rietema

Penningmeester:

Sonja van de Laan

KvK-nummer

74189751

RSIN

859803144

SBI-code

88992

Het bestuur
De bestuursleden, die de uitvoerende taken voor hun rekening nemen, hebben
een opleiding op hbo/universitair niveau en een lange staat van dienst binnen
het bedrijfsleven. Op het moment van oprichting bestaat het bestuur uit drie
leden.

Het beloningsbeleid
Bestuursleden en eventuele medewerkers doen dit onbezoldigd.

Taakomschrijving
•

het leggen van contacten met mensen met uiteenlopende problemen

•

het met de klant formuleren van de mogelijke hulpvraag

•

het inventariseren van bestaande / wenselijke hulpverlening

•

het bespreken en aanreiken van aanvullende hulp / begeleiding

•

contacten leggen met instanties die bij de hulpverlening nodig blijken te zijn

•

het monitoren van het voortgangsproces

het leggen van contacten met professionals op allerlei terreinen die bereid zijn
zo nu en dan onbezoldigd werkzaamheden ten behoeve van de cliënten de
verrichten

De bestuursleden hebben uitgebreide ervaring op financieel en zakelijk gebied,
alsmede met het oplossen van niet alledaagse problemen door deze van
meerdere kanten te belichten.
Stichting Amets werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het is een platte organisatie
waarbij respect en waardering voor elkaar en de doelgroep van primair belang
zijn.
Stichting Amets willen nauw samen werken met de voedselbank en de stichting
Azzur en helpen bij acute problemen van logistieke en/of organisatorische aard.
Deze problemen kunnen heel divers zijn, waarbij altijd wordt gezocht naar
snelle praktische oplossing.

Het Oldambt en omgeving kent een grote groep mensen die leven met
problemen, die ze zelf niet schijnen te kunnen oplossen. Ze ervaren hun situatie
vaak als uitzichtloos.
Ze kunnen of willen geen hulp vragen aan buren, familie of bekenden. Ze zitten
als het ware opgesloten in hun situatie.
Een buitenstaander die de problemen met een andere blik bekijkt kan dan
misschien een oplossing bieden.

De motieven om deze stichting op te richten zijn:
Wij willen en kunnen onze capaciteiten inzetten voor onder andere:
•

een groep mensen die niet in beeld is bij zowel de gemeente als overige
hulpverleningsinstanties.

•

stichtingen zoals de voedselbank waar wij met een ‘bedrijfsmatige aanpak”
kunnen helpen bepaalde problemen op te lossen.

•

mensen die een bedrijf op willen richten, maar niet weten hoe.

•

kleine bedrijven met problemen die ze niet weten op te lossen.
Gesprekken met ervaringsdeskundige ondernemers kunnen daarin
misschien verandering brengen.

Amets doel

De stichting heeft ten doel: mensen die met diverse (niet alledaagse) problemen
te kampen hebben te helpen deze problemen zelf op te lossen of hen op weg te
helpen naar de juiste hulpverlenende instanties. Deze problemen kunnen op
zowel op zakelijk als persoonlijk terrein liggen.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
•

brochures te verspreiden en zich bekend te maken via
buurtkranten/streekbladen.

•

het probleem (of de problemen) in kaart te brengen en van alle kanten te
belichten.

•

samen te werken met andere organisaties en instanties die iets kunnen
betekenen voor de doelstelling van de stichting.

•

met name die mensen te bereiken die weinig contacten hebben en geen
hulp kunnen of willen vragen in hun nabije omgeving.

•

regelmatig contact te houden met de mensen die wij advies gegeven
hebben.

•

het netwerk van haar vrijwillige medewerkers te gebruiken om een helpende
hand te bieden aan mensen met problemen en andere organisaties in het
maatschappelijk veld.

Financiële plan

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
•

donaties, in eerste instantie door de bestuurdleden en/of hun
ondernemingen.

•

eventuele vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties.

•

alle andere verkrijgingen en baten.

•

na afloop van het boekjaar zal stichting Amets een jaarverslag samenstellen
en publiceren op haar website.

Oldambt, 11 maart 2019

