
 

 

 

 

Verantwoording Subsidie 2019 

Stichting Samen Sterk Vrouwen West  

 

Maart 2020 

 
Stadsdeel West heeft ons in 2019 subsidie verleend om de activiteiten die al gedaan werden 

door Stichting Samen Sterk Vrouwen West (SSVW), voort te kunnen zetten. In april van het 

jaar heeft de stichting met hulp van het stadsdeel het beheer over de buurtkamer, naast het 

huis van de wijk, verworven. Met het stadsdeel is toen afgesproken dat een deel van de 

subsidie van 2019, en wel € 10.000  voor de huur van de buurtkamer gebruikt mocht 

worden.  

 

Samenvatting betreffende jaar 2019 

In 2019 hebben vrijwel alle reguliere activiteiten plaats gehad. In 2019 hebben we op 

verzoek van Combiwel/gemeente het voedseluitgiftepunt moeten staken.  

 

Samenwerking in 2019 

SSVW heeft in 2019 onder meer samengewerkt met:  

 Trias Pedagogica. Er is een cursus opvoedingsvraagstukken georganiseerd. Dit 

project krijgt vanwege succes in 2019 een vervolg.   

 Stuurgroep/werkgroep Huiselijk Geweld Amsterdam. SSVW is vanwege het grote netwerk 

gevraagd hieraan deel te nemen. 

 Blijfgroep 

 GGZ: stuurt vrouwen naar ons door met eenzaamheidsproblematiek. 

 Amsterdamse Vrouwenacademie 

 Combiwel 

 

Overzicht werkzaamheden in 2019 

Hieronder geven we een overzicht van alle verrichte werkzaamheden, conform de door ons in 

2019 ingediende aanvraag. 

Inloopspreekuur: Een wekelijks inloopspreekuur, waar iedereen die hulp nodig heeft bij 

bijvoorbeeld het invullen van formulieren, of het aanvragen van voorzieningen terecht kan. 

Het inloopspreekuur wordt gedaan door drie vrijwilligers. Aantal bezoekers: gem. 10 

Naailes: vindt wekelijks plaats, is ook ingeschakeld bij de renovatie van de buurtkamer. 

Aantal deelnemers: gem. 5 

Conversatieles: Iedere week is er conversatieles. Op een laagdrempelige manier wordt er 

geoefend met Nederlandse taal. Aantal deelnemers: gem. 10 

Fietsles: Een wekelijkse fietsles. De les wordt goed bezocht. Aantal deelnemers: gem. 10 

Computerles: Vindt wekelijks plaats, dan wel op afspraak. Gem. 5  

Taalles/Alfabetisering: We hebben 2 docenten (vrijwilligers) die ieder een groep van rond de 

7 deelnemers leiden.  

http://www.samensterkvrouwenwest.nl/


Internationaal koken: Elke donderdagmiddag van 2 tot 5 uur wordt er een uitgebreide 

avondmaaltijd  gekookt en opgegeten. Het is een populaire activiteit: gemiddeld 40-50 

bezoekers. Deelnemers betalen € 1,- per keer. 

De ‘vrije tafel’: Wekelijkse, laagdrempelige ontmoetingsochtenden waar mensen onder het 

genot van een kopje koffie kennis met elkaar maken. Een belangrijke activiteit voor vrouwen 

die nieuw aanschuiven, even willen wennen of nog niet toe zijn aan activerende bezigheden. 

Gem. 10 bezoekers 

Voorlichtingsbijeenkomsten: We hebben verschillende voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd, onder andere over opvoedingsproblemen. Gem. 20 deelnemers 

Wandelgroep: Vindt wekelijks plaats. We wandelen in het Westerpark. Germ. 4 deelnemers 

Omgaan met elkaar: Iedere laatste dinsdag van de maand gaan de vrouwen met een vaste 

vrijwilliger in gesprek over goede omgangsvormen. Gem. 15 deelnemers 

Gezond ontbijt: Doen we elke woensdag. We ontbijten samen, met ‘gezonde’ producten. 

Gem. 10 deelnemers 

Gymles: De gymles is een Zumbales geworden. Vindt wekelijks plaats. Gem. 8 deelnemers 

 

In 2019 hebben we, tot slot, voor onze vaste vrijwilligers (20) een diner in een restaurant 

georganiseerd.  

Zie verder de financiële verantwoording hieronder. 

 

 


