
Jaarverslag over 2016/17 van het Amstelveenfonds 
Het Amstelveenfonds heeft het afgelopen jaar opnieuw projecten kunnen 
ondersteunen, die passen binnen de doelstellingen  van het fonds. Daarbij gaat het 
om lokale projecten voor met name de jongeren en ouderen doelgroep. Projecten die 
een breed terrein bestrijken, zoals onderwijs, kunst, cultuur, natuur/milieu, sport, zorg 
en welzijn binnen de gemeente Amstelveen. 
Lokale projecten dus van een zeer divers karakter, maar die zonder uitzondering een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze Amstelveense samenleving.   

Ook dit jaar werd een belangrijk  donatie gedaan door de Organisatie Sympany. (zie 
www.sympany.nl)  
Sympany zamelt voor gemeente Amstelveen jaarlijks ruim 250.000 kilo textiel en 
schoenen in. Dat zijn 22 vrachtwagens vol. Broeken, gordijnen, T-shirts maar ook 
schoenen zijn voor bijna 100% herbruikbaar. Bijvoorbeeld als tweedehands textiel 
maar ook als grondstof voor een nieuw product zoals poetsdoeken of 
vloerbedekking. Netto opbrengsten besteedt Sympany aan duurzame 
textielgerelateerde projecten in zuidelijk Afrika en India, gericht op het zelfredzaam 
maken van de lokale bevolking. 

Het is ons gebleken, dat onze werkwijze, waarbij wij organisatie vragen te werken 
met onze ‘Premie op Actie’ formule goed aanslaat. Een werkwijze die zeer goed 
werkt bij organisaties die in staat zijn zelf een deel van het budget in te brengen, 
maar van het Amstelveenfonds net dat duwtje in de rug nodig hebben om hun 
idealen te verwezenlijken. 

We lichten enige projecten uit de reeks activiteiten die we in de afgelopen periode 
hebben ondersteund: 

http://www.sympany.nl


!  

De Taalvijver is een van de vele projecten van Wereldbuur en biedt op vijf locaties in 
Amstelveen taalondersteuning door vrijwilligers aan kinderen uit niet-
Nederlandstalige gezinnen. Het Amstelveenfonds maakte de aanschaf van een fors 
pakket taalspellen mogelijk, waarmee de taaldocenten op een unieke manier de 
Nederlandse taal dichterbij bracht voor deze niet Nederlandstalige gezinnen. 



!  
Het Amstelveenfonds maakte het mogelijk dat deze voorstelling kon worden 
bijgewoond door een groep ouderen die en fysiek niet alleen naar het theater konden 
of de financiële middelen daarvoor ontbeerden. 



De Koren Dagen in Amstelveen 

!  

Zingen in koorverband is een belangrijke maatschappelijk- culturele activiteit. Het 
brengt de deelnemer dicht bij de Nederlandse zangcultuur, maar het samen doen 
verbroederd en maakt onze samenleving mooier. Het Amstelveenfonds kon met een 
bescheiden bijdrage er voor zorgen dat dit initiatief zijn kwaliteiten kon waarborgen.


