Jaarverslag 2020
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.
Voor een alleenstaande man zonder familie of vrienden in zijn directe omgeving, die terug wilde
keren naar Australië. Het is gelukt hem voor de lockdown op een vlucht naar Australië te krijgen.
Daarna hebben wij de uitschrijving uit Nederland geregeld, alsmede het inpakken en vervoeren van
zijn bezittingen per boot naar Australië. Met een speciale notariële akte kunnen wij de contacten
onderhouden met diverse (lokale) overheden en instanties om alles in 2020 en 2021 af te handelen.

De stichting Amets heeft voorjaar 2020 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.
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 de zomermaanden zijn wij de woning als vakantiewoning gaan verhuren om met de opbrengst ons
project voedsel inkopen voor de voedselbank te steunen.
Wij hebben een vrijwilligster gevonden die het contact met de vakantiegangers en het daarbij
noodzakelijke onderhoud van de woning verzorgd.

Financieel
Eigenvermogen per 01 01 2020

1142,00

Er werd 1 donatie ontvangen voor algemene kosten

1000,00

Bedrijfskosten 2020
Telefoon/internet
Verzekeringen
Bankkosten

153,00
718,00
119,00
990,00

Naar eigen vermogen

10,00

Eigenvermogen per 31 12 2020

1152,00

Reserve voor aankopen voor voedselbank Oldambt per 01 01 2020

1653,00

Ontvangen donaties voor voedselbank project
1.
2.
3.
4.
5.

gevolmachtigden in levenstestament van een ouder echtpaar
alleenstaande man die terug wilde keren naar Australië.
diverse particulieren
diverse bedrijven
opbrengst verhuur pand als vakantiewoning

100,00
500,00
235,00
3400,00
5322,00
9557,00

Uitgaven project Voedselbank Oldambt
a. 4 pallets potten groente
b. pallet macaroni
c. verse groente/fruit van Postuma bv

489,00
392,00
6717,00
-7598,00

Reserve voor aankopen voedselbank per 31 12 2020

Saldo 31 12 2020 op de bankrekening van Amets

3612,00

Euro

2795,00

Balans per 31 12 2020
Rabobank
Retour emballage

5177
8

5185

Eigenvermogen
Reservering voedselbank
toeristenbelasting
overlopende posten

1152
3612
205
216
5185

Geplande projecten voor 2021

In 2021 zal Amets doorgaan met het werven van donateurs voor het voedselbankproject.
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