
 
 

 

 

VERANTWOORDING  

In 2021 heeft de stichting Samen Sterk Vrouwen West (SSVW) van de gemeente 
Amsterdam een (reguliere) subsidie Sociale Basis ontvangen van € 25.000. SSVW krijgt 
deze subsidie om de reguliere activiteiten uit te voeren, zoals fietsles, taalles, naaiactiviteit  
(kleding maken en vermaken), kookactiviteit en afhaalmaaltijden, maatschappelijk 
spreekuur, sportles (wandelen), organiseren van voorlichting, vrije tafel enz.  

Helaas hebben we een groot deel van bovengenoemde activiteiten net als in 2020 slechts 
gedeeltelijk of niet kunnen uitvoeren, als gevolg van -het samenkomen in groter 
groepsverband- beperkende maatregelen, met  uitzondering van het maatschappelijk 
spreekuur. Dat is het hele jaar door steeds doorgegaan, alleen dan wel nu op afspraak.  

In 2021 hebben we verder een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Ook, helaas, 
anders dan anders, want met veel minder publiek: vanwege de anderhalve meter konden we 
niet meer dan 30 mensen toelaten. Onderwerpen die langs zijn gekomen bij deze 
bijeenkomsten zijn: vrouwenrechten (vrouwendag), energie sparen, dementie, huiselijk 
geweld (in samenwerking met de gemeente), opvoeding (in samenwerking met Trias 
Pedagogica), mantelzorg.  

Het koken van gratis afhaalmaaltijden op dinsdag, een activiteit die we in 2020 zijn gestart 
om onze vrouwen wat te doen te geven in deze coronaperiode en de eenzaamheid tegen te 
gaan, hebben we in 2021 voortgezet. Elke dinsdag hebben we 250-300 maaltijden 
uitgeserveerd aan buurtbewoners en anderen die zo’n gratis maaltijd goed kunnen 
gebruiken. In de maand Ramadan hebben we zo’n afhaalmaaltijd elke dag uitgeserveerd. In 
het financiële staatje is dit de post Corona. In totaal hebben we dit jaar ruim € 38.000 
uitgegeven, echter ruim € 13.000 daarvan is gefinancierd via crowdfunding en een 
buurtinitiatief. 

SAMENWERKING 

-in het kader van het spreekuur werken we onder andere samen met huisartsen, Blijfgroep, 
GGD, Justitie, Combiwel, Nassaukerk en andere buurtorganisaties. 

-samen met Trias Pedagogica hebben we bijeenkomsten over opvoeding georganiseerd. 

Voor het overige verwijzen wij u naar de financiële verantwoording op de volgende pagina.  



 
 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Uitgaven begroot gerealiseerd 
Personeel     
Reiskostenvergoedingen € 0,00 € 231,91 
Telefonie € 0,00 € 934,01 
Parkeerkosten € 0,00 € 0,00 
      
Opbouw Organisatie     
Teamuitjes € 1.000,00 € 958,75 
Bedankjes € 400,00 € 560,37 
Netwerkdiners € 500,00 € 0,00 
Bestuurskosten € 0,00 € 0,00 
      
Activiteitenkosten     
Spreekuur € 5.380,00 € 5.928,20 
Vrije Tafel € 200,00 € 509,28 
Naailes € 705,00 € 26,68 
Alfabetisering € 150,00 € 0,00 
Fietsles € 705,00 € 0,00 
Wandelen € 1.005,00 € 343,97 
Gezond Ontbijt € 675,00 € 76,97 
Voorlichting € 975,00 € 2.236,49 
Kookles € 3.270,00 € 978,80 
Computerles € 405,00 € 0,00 
Gymles € 405,00 € 0,00 
Open Dagen € 2.000,00 € 0,00 
Omgaan met elkaar € 160,00 € 0,00 
Taalles € 800,00 € 0,00 
      
Wel gedaan- niet betaald     
Actualiteiten bespreken   € 0,00 
Voedselbank € 1.600,00 € 0,00 
      
Kantoorkosten     
Kantoorartikelen € 1.450,00 € 868,52 
Website & Hosting € 575,00 € 1.057,20 
Administratie € 450,00 € 287,53 
Vormgeving € 500,00 € 99,83 
Drukkosten € 500,00 € 0,00 
      
Overige kosten     
Onvoorzien € 1.190,00 € 879,92 
Corona € 0,00 € 22.044,92 
    € 0,00 
Subotaal € 25.000,00 € 38.023,35 

 


