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Onze doelstelling 

Conform onze statuten bestaat de doelstelling van Stichting Samen Sterk Vrouwen West uit de 

volgende hoofdpunten: 

• het activeren en empoweren van kwetsbare vrouwen in Amsterdam West en daarbuiten, 

zodanig dat zij mee kunnen doen in de samenleving en hun weg daarin weten te vinden 

• het bevorderen van samen- en zelfredzaamheid van deze doelgroep 

• het behartigen van belangen van deze doelgroep als geheel en op individueel niveau 

• het slaan van bruggen tussen culturen 

• het ondersteunen van professionele hulpverlening tbv de doelgroep 

• het versterken van een informeel zorgnetwerk rond de vrouwen binnen de doelgroep 

In de loop van de jaren is ons werk verder uitgebreid; met name door onze wekelijkse voedseluitgifte 

aan dak- en thuislozen en iedereen die verder een beroep op de voedseluitgifte doet, is onze 

doelgroep wat deze activiteit betreft met deze mensen uitgebreid.   

 

Het maken van winst is uitdrukkelijk niet ons doel. 

 

Onze werkzaamheden 

Om bovenstaande doelen te bereiken doen we het volgende: 

• we organiseren het jaar rond een wekelijks programma met 

taal/computer/naai/sport/fiets/wandel- en kookactiviteiten. 

• we organiseren informatiebijeenkomsten voor de doelgroep over actuele onderwerpen 

• we organiseren dagelijkse inloopuren, waarop vrouwen op een zeer laagdrempelige manier 

hun vragen en problemen kunnen bespreken en zij verder op weg worden geholpen om hun 

vragen beantwoord te krijgen dan wel problemen op te lossen, zo nodig via formele 

instanties. 

• we organiseren een wekelijkse voedseluitgifte 

• we zorgen dat vrouwen die bij ons komen  zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen gaan 

doen als vrijwilligster, zodat zij binnen de stichting kunnen helpen als bijvoorbeeld gastvrouw 

of meedoen in de kookploeg voor de voedseluitgifte. 

 

Sinds een aantal jaren beheert de stichting de Buurtkamer de Bijenkorf, waar we onze eigen 

activiteiten organiseren en waar ook andere buurtbewoners met hun initiatieven terecht kunnen. 

 

De wijze waarop we onze inkomsten verkrijgen 

De inkomsten van de stichting bestaan uit: 



• een jaarlijkse subsidie vanuit het stadsdeel voor onze activiteiten en voor huur en beheer van 

de buurtkamer 

• giften door particulieren en bedrijven 

• huurinkomsten door organisaties die van de buurtkamer gebruik maken en de financiële 

middelen hebben om voor dat gebruik te kunnen betalen. (Kleine bewonersinitiatieven 

betalen doorgaans niets omdat ze zelf geen geld hebben). 

 

De wijze waarop we onze financiën beheren 

Conform onze statuten zijn we verplicht slechts een gering percentage van onze inkomsten te 

besteden aan dekking van de kosten van de eigen organisatie. We besteden ca. 8% van onze totale 

exploitatiekosten aan vrijwilligersvergoedingen en ca. 7% aan verdere kantoorkosten. 

 

Onze subsidie-inkomsten zijn geoormerkt tbv  specifieke kostenposten. Geld dat daarvoor niet 

gebruikt wordt, wordt na de verantwoording aan de subsidiegever teruggestort. 

Niet geoormerkte inkomsten gaan grotendeels naar onze voedselvoorziening en voor het ledigen van  

de eerste benodigde middelen (voedsel, luiers etc.) in individuele financiële noodsituaties van 

mensen die bij ons aankloppen. Voor een kleiner deel gebruiken we deze inkomsten om de volledige 

huurkosten te kunnen betalen waarvan het grootste deel maar niet alles door het stadsdeel wordt 

gesubsidieerd. 

 

Verder streven we ernaar een reserve aan te houden waarmee we minimaal een half jaar huurkosten 

kunnen  blijven betalen voor het geval dat subsidies onverhoopt weg zouden vallen. 

 

 

 

 

 


