Jaarverslag 2019
Begin 2019 hebben wij, Sonja en Peter, de Stichting Amets (ANBI) opgericht met het doel anderen,
zowel personen als stichtingen, te helpen problemen op te lossen waar ze zelf niet altijd een
pasklaar antwoord op weten. In principe is onze hulp gratis, maar indien wij iemand geholpen
hebben stellen wij een donaties voor ons voedselbankproject bijzonder op prijs.
Een van de eerste projecten was advies geven inzake een levenstestament aan een ouder echtpaar.
Wij zijn nu algemeen gevolmachtigde in deze levenstestamenten.
Voor een alleenstaande man zonder familie of vrienden in zijn directe omgeving, hebben wij hulp
geregeld voor bewassing en kleine boodschappen, toen hij een langere periode moest doorbrengen
in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Wij hebben de contacten onderhouden met diverse medici en
lokale overheden en instanties. Dit om zijn belangen te behartigen en om het extra luisterend oor te
zijn bij gesprekken met de artsen zoals dit vaak geadviseerd wordt.
Voor de voedselbank Oldambt hebben we iemand gevonden die hun heftruck wilde repareren en
keuren tegen een gereduceerd tarief. De stichting Amets heeft dit uit eigen middelen bekostigd.
Wij zijn al enige tijd bezig met een project om via speciaal hiervoor bedoelde donaties voedsel in te
kopen bij bedrijven. Deze bedrijven proberen wij te bewegen om tegen een gereduceerde prijs de
levensmiddelen te leveren.
Zo hebben we een hoeveelheid kaas kunnen kopen, die door de voedselbank vrijwilligers in plakjes
gesneden is en in porties verpakt.
Ook hebben wij een bedrijf bereid gevonden meer dan 3000 potten groente (4 pallets) te leveren,
die door expeditiebedrijf Green Logistics Groningen BV gratis werden vervoerd.

Financieel
Bij de oprichting werden er 2 donaties van elk 2000 euro gedaan door de
oprichters.
Uitgaven:
Bedrijfskosten
Oprichtingskosten
Telefoon/internet
Website/reclame
Verzekeringen
Bankkosten

345,00
345,00
711,00
490,00
78,00
1087,00

Projecten
1. Gevolmachtigden in levenstestament van een ouder echtpaar.
2. Voor alleenstaande man tijdens zijn verblijf in ziekenhuizen
en revalidatiecentra hulp geregeld en contact onderhouden
met diverse medici en lokale overheden en instanties.
3. Voor een aantal personen formulieren ingevuld en advies gegeven
4. Ontvangen donaties voor aankoop voedsel voor de voedselbank

ontvangen donaties
voor voedselbank project
250,00

500,00
455,00
1600,00

Uitgaven project Voedselbank Oldambt
a. Reparatie onderhoud heftruck
b. Donateurs werven voor voedselaankoop
c. Aankoop voedsel uit donatie pot

575,00
314,00
1152,00

Project voedselaankoop voor voedselbank Oldambt doormiddel van veel kleine donaties is nog in de
aanloopfase. Mensen die we met iets geholpen hebben waren bereid een donatie te doen.
In totaal hebben we 2805,00 aan donaties hiervoor binnengekregen. Hiervan is 1152,00 uitgegeven.
Het resterende bedrag zal in begin 2020 in overleg met de voedselbank worden uit gegeven.
Het eigen vermogen van de Stichting Amets bedraagt op 01 01 2020
Het bedrag dat gereserveerd is voor voedsel aankoop in begin 2020
Saldo 31 12 2019 op de bankrekening van Amets

Euro 1142,00
1653,00
Euro 2795,00

Geplande projecten voor 2020
De stichting zal een heer bijstaan in 2020 bij het regelen van alle zaken inzake emigratie. Deze heer
wil terug naar zijn kinderen in Australië. Er zullen heel veel zaken geregeld moeten worden zoals
bijvoorbeeld adreswijzigingen bij diverse instanties en bedrijven.
De stichting Amets heeft dit voorjaar de beschikking over een geheel ingerichte woning gekregen.
Het is de bedoeling deze woning ter beschikking te stellen aan personen die tijdelijk een alternatief
onderkomen nodig hebben (tegen een onkostenvergoeding voor gas, water elektra, Ziggo etc.).
•
•
•
•

Om de druk van de ketel te nemen tijdens een scheidingsprocedure.
Tijdens deze Covid-19 crisis een tijdelijke huisvesting bieden aan personen die de eigen
omgeving niet willen besmetten.
Tijdelijk onderkomen voor mensen van elders die dicht bij hun naasten willen zijn bij een
langere ziekenhuisopname.
Ook kan de spanning in huiselijke situaties zo hoog oplopen dat het raadzaam is voor een
deel van het gezin tijdelijke een andere verblijfplaats te hebben.

In 2020 zal Amets doorgaan met het werven van donateurs voor het voedselbankproject.
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