
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 





Doelstelling 

Stichting AANDAGT is op 12 augustus 1996 opgericht. Drie vrijwilligers namen het initiatief om voor 
vereenzaamde ouderen in Amsterdam en omgeving activiteiten te organiseren. Het doel was om 
activiteiten te bedenken en uit te voeren waardoor vereenzaamde ouderen uit Amsterdam en 
omgeving meer sociale contacten kregen. Aangezien veel (eenzame) ouderen beperkingen hebben, 
was het belangrijk ook voor deze groep mensen mogelijkheden te creëren.  

De stichting verzorgt AANgepaste  DAGTochten voor (hulpbehoevende) ouderen, langdurig zieken en 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten die in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken.  

Missie 
1. Het aanbieden van verscheidene activiteiten buitenshuis (bijvoorbeeld dagtochten en

vakantieweken) aan ouderen met een beperking uit Amsterdam en omgeving met als doel het
vergroten van het sociale netwerk van de oudere om een sociaal isolement te voorkomen.

2. Het aanbieden van verscheidene activiteiten (bijvoorbeeld dagtochten en vakantieweken) aan
vereenzaamde ouderen uit Amsterdam en omgeving met als doel het sociaal isolement van deze
ouderen te voorkomen of te verkleinen.

Doelgroep 

Stichting AANDAGT zet zich in voor (hulpbehoevende) ouderen, langdurig zieken en geestelijk en 
lichamelijk gehandicapten die in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken.  
 Onder ouderen wordt verstaan iedereen van 65 jaar en ouder.
 Men spreekt van sociaal isolement als mensen zich eenzaam voelen en tegelijkertijd een heel

klein betekenisvol sociaal netwerk hebben. Sociaal geïsoleerde mensen zijn mensen die eenzaam
zijn en nauwelijks contacten hebben met anderen.
(Bron: www.kenniscentrum-ouderen.nl)

 Er wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, religie, politieke overtuiging, ras of cultuur.

Draagvlak 
Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers van Stichting AANDAGT. 
Zij besteden aandacht aan de gasten en indien nodig, bieden zij ondersteuning aan de gasten die 
slecht ter been zijn. Het aantal vrijwilligers was per 31-12-2016 12 vrijwilligers. 

Bestuurssamenstelling 
Gerard Koster - voorzitter 
Er is een vacature voor de secretaris 
Er is een vacature voor de penningmeester 
De taken van de secretaris en penningmeester worden tijdelijk door de voorzitter waargenomen. 

Het bestuur heeft in 2016 niet vergaderd 
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Hoogtepunten 2016 

Dagtochten 

In 2016 heeft Stichting AANDAGT leuke uitstapjes gemaakt voor de doelgroep. Het is ook dit jaar 
gelukt om de deelnemers tijdens de uitstapjes bij elkaar te brengen. Een belangrijk punt daarbij is de 
gezamenlijke maaltijd. Veel deelnemers eten thuis alleen. Vaak met het bord op schoot voor de 
televisie. Tijdens de uitstapjes is er een gezamenlijke maaltijd met veel onderling contact. Dit wordt 
door de deelnemers bijzonder gewaardeerd. 

Winterstampottocht 
Uiteraard maakten we ook in de winter weer de bekende stamppottocht. Veel deelnemers vinden 
de erwtensoep, boerenkool en zuurkool met worst heerlijk, maar komen er in de thuissituatie niet 
meer toe om dat voor hunzelf klaar te maken. De stamppottocht met Stichting AANDAGT is dan een 
uitkomst. 

Bezoek aan tingieterij 
In april bezochten we tingieterij FLEVOTIN in Zeewolde. De deelnemers konden hier met eigen ogen 
zien hoe er beeldjes, gebruiksvoorwerpen en sieraden van tin gemaakt werden. De toewijding van 
de medewerkers van FLEVOTIN om onze deelnemers alles duidelijk uit te leggen, is echt fantastisch. 
FLEVOTIN heeft speciaal voor de deelnemers van Stichting AANDAGT een broodjeslunch geserveerd. 
Dit hield in dat er door het personeel een soort “restaurant” in de tingieterij werd gecreëerd. Echt 
een succes en voor herhaling vatbaar! 

In het speciaal gecreëerde restaurant is zelfs een 
parkeerplaats voor de vele rollators gemaakt. 

Toertocht langs de IJssel 
Onder leiding van een natuurgids maakten we in mei een mooie tocht door de natuurgebieden langs 
de IJssel ten noorden van Deventer. Onze deelnemers kwamen zo op plaatsen waar ze op eigen 
gelegenheid niet kunnen komen. Er rijdt immers geen openbaar vervoer. Het was echt genieten van 
de mooie natuur en vele weidevogels. 

Pannenkoekentochten 
De traditionele pannenkoekentochten vallen nog steeds erg 
in de smaakt. Wij zijn daarvoor te gast bij ´t Pannenkoekhuis 
in Schaarsbergen. Het valt hier vooral op met hoeveel geduld 
en enthousiasme het personeel onze deelnemers van dienst 
is. Echt niets is voor hen teveel. Dit maak je maar weinig 
mee. 
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Likeurproeverij 
Een ander hoogtepunt in 2016 was een 
likeurproeverij bij Partycentrum Boschzicht in 
Scherpenzeel (GD) Likeurstoker Willem legde uit 
hoe likeur – en met name vruchtenlikeur – 
gemaakt wordt. Willem had vele soorten en 
smaken likeur meegenomen. Het  werd een 
hele gezellige en leerzame middag. Uiteraard 
was er ook ruime mogelijkheid om te proeven. 
Partycentrum Boschzicht zorgde zoals 
gebruikelijk voor een geweldige lunch en een 
prima diner. Het was al met al een heerlijke dag 
waar iedereen nog lang van heeft nagenoten. 

Uitstapjes voor bewoners van De Boeg 
Stichting AANDAGT heeft in 2016 7 uitstapjes en muziekmiddagen voor bewoners van Cordaan- 
Wooncentrum “De Boeg” georganiseerd. Deze uitstapjes werden gefinancierd vanuit het “Waarde en 
Trots” budget dat door de Rijkoverheid is verstrekt om bewoners van verpleeghuizen een zinvolle 
daginvulling te geven. 

10-daagse vakantiereis naar Karinthië (Ostenrijk)
In 2016 organiseerde  Stichting AANDAGT voor de 8e keer een 10-daagse vakantiereis naar 
Sonnenhotel “Hafnersee” in Keutschach am See in Karinthië (Oostenrijk)
Aan deze vakantiereis namen 31 ouderen/gehandicapten en 4 begeleiders deel.
In verband met de hulpbehoevendheid van de deelnemers maakten we zowel de heen-als de 
terugreis in 2 dagen. Onderweg overnachten we in het ARVENA PARK Hotel in Neurenberg.
Tijdens het verblijf in Sonnenhotel “Hafnersee”, maakten we uitstapjes naar o.a. het natuurgebied 
van de Nockalmstrasse, Minimundus (een soort Madurodam), een drie landen tocht naar Italië en 
Slovenië. We gingen uiteraard ook op bezoek in Velden am Wörthersee, waar je leuke souvenirs voor 
thuis kunt kopen. Tot slot van het verblijf in Oostenrijk, was er een optreden van de muzikale 
alleskunner Sammy.
De 10-daagse vakantiereis was voor veel deelnemers vermoeiend, maar wel een heel groot succes!

Sonnenhotel Hafnersee 
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Activiteiten - Dagtochten

Dagtochtdatum Bestemming
Aantal 

gasten

Aantal 

vrijwilligers

vrijdag 12 februari 2016 Wintertocht met stamppotdiner 34 3

woensdag 17 februari 2016 Wintertocht met stamppotdiner 43 3

maandag 14 maart 2016 Varen op de Linge 45 4

donderdag 31 maart 2016 Varen op de Linge 41 4

donderdag 14 april 2016 Bezoek aan tingieterij Flevotin 45 3

maandag 18 april 2016 Bezoek aan tingieterij Flevotin 35 4

maandag 2 mei 2016 Natuurgebied langs de IJssel 40 4

donderdag 19 mei 2016 Natuurgebied langs de IJssel 44 4

woensdag 22 juni 2016 Pannenkoekentocht over de Veluwe 36 3

donderdag 30 juni 2016 Pannenkoekentocht over de Veluwe 44 4

donderdag 14 juli 2016 Zomerbustocht 47 3

woensdag 27 juli 2016 Barbecue bij de Boeg 26 2

donderdag 18 augustus 2016 Stadstoer door Amsterdam (De Boeg) 41 1

dinsdag 23 augustus 2016 Dagtocht naar Texel 44 2

woensdag 24 augustus 2016 Zomerbuffet bij de Boeg 33 2

dinsdag 30 augustus 2016 Dagtocht naar Aardbeienland 46 3

woensdag 14 september 2016 Bezoek aan de YAKULT-fabriek 36 3

woensdag 28 september 2016 Bezoek aan de YAKULT-fabriek 27 2

dinsdag 18 oktober 2016 Dagtocht langs de Vecht 23 2

dinsdag 11 oktober 2016 Likeurproeverij 43 3

donderdag 27 oktober 2016 Likeurproeverij 39 4

vrijdag 4 november 2016 Dagtocht naar de Ooijpolder 36 4

maandag 14 november 2016 Dagtocht naar de Ooijpolder 44 4

woensdag 23 november 2016 Pannenkoekentocht (De Boeg) 26 2

woensdag 7 december 2016 Muziekmiddag bij de Boeg met Arthuro 55 4

zaterdag 17 december 2016 Lichtjestoer voor De Boeg 18 3

maandag 19 december 2016 Lichtjestoer voor De Boeg 21 3

woensdag 21 december 2016 Kerstdiner met live-muziek 43 3

donderdag 22 december 2016 Kerstdiner met live-muziek 42 4

vrijdag 23 december 2016 Optreden Linquenda in De Boeg 25 2

---------- ----------

1122 92

======= =======

Ouderen/gehandicapten

Totaal aantal deelnemers (2015:  1130)   1122 (2015:82) 92

Totaal uitstapjes (2015:      29)      30

Gemiddelde per activiteit (2015:      39,0)  37,4  (2015: 2,8) 3,1

In 2016 hebben 1122 deelnemers van de dagtochten genoten. In 2015 waren dat er 1130 (- 0,8%) De 

oorzaak van de stagnatie in de groei van het aantal deelnemers moet net als in 2015 gezocht worden in 

het kleiner wordende budget van de doelgroep voor uitstapjes en ontspanning. De uitkeringen zijn 

immers bevroren terwijl de kosten wel licht stijgen. De toenemende druk van zorgkosten door verhoging 

van het eigen risico en premiedruk spelen hierbij ook een rol.

Vrijwilligers

Toelichting op de cijfers
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Activiteiten - Overige

Dagtochtdatum Bestemming
Aantal 

gasten

Aantal 

vrijwilligers

vrijdag 26 februari 2016 Romantisch Tafelen 32 2

vrijdag 18 maart 2016 Romantisch Tafelen 30 2

vrijdag 27 mei 2016 Romantisch Tafelen 31 2

woensdag 26 oktober 2016 Romantisch Tafelen 39 2

woensdag 23 november 2016 Romantisch Tafelen 39 2

---------- ----------

171 10

======= =======

De opleving van het aantal deelnemers aan het “Romantisch Tafelen” heeft zich in 2016 voortgezet. De 

gezelligheid tijdens deze activiteit en de uitstekende maaltijden zijn hier de oorzaak van. De nieuwe kok 

van Huis van de Buurt De Boeg maakt er iedere maand toch iets bijzonders van. Helaas zal deze activiteit 

in 2017 beëindigd worden in verband met verbouwing van het gebouw van De Boeg en de andere 

bestemming die het wooncentrum zal krijgen.

Toelichting op de cijfers
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Financieel overzicht

Balans en Resultatenrekening 2016

Balans

Kas 32€    Crediteuren 2.470€    

ING 574€    

Vermogen Spaarrekening 22.955€    Algemene Reserve 20.435€    

Fonds vrijwilligers 2.848€    

Debiteuren 1.774€    

Depotgelden Postnl 418€    

-------------- --------------

25.753€    25.753€    

========== ==========

Toelichting op de balans:

1. “Fonds vrijwilligers” zijn bedragen van gasten als waardering voor de inzet van vrijwilligers.

Stichting Aandagt kan daarmee een activiteit voor de vrijwilligers organiseren.

Resultatenrekening

Romantisch Tafelen 5.179€    

Bustochten 51.038€    

Vakantiereis 32.532€    

Bestuurskosten 658€    

Secretariaatskosten 7.998€    

Wervingskosten vrijwilligers 11€    

Bijdragen Rom. Tafelen 5.705€    

Bijdragen bustochten 55.178€    

Onkosten vakantiereis 31.575€    

Donaties 5.645€    

Interest 199€   

Saldo overschot 2016 886€    

-------------- --------------

98.302€    98.302€    

========== ==========

Toelichting:

1. In de “Bestuurskosten” is een Onkostenvergoeding voor het Bestuur van € 0,0 opgenomen.

2. “Romantisch Tafelen” wordt maandelijks door “Huis van de Buurt De Boeg" georganiseerd.  Het gaat

hier om gezellige maaltijden met een extra inzet van de kok. Stichting AANDAGT neemt aan het

"Romantisch Tafelen” deel.

3. "Donaties" worden gevormd door bedragen van veelal maandelijkse bijdragen van gasten en

belangstellenden.
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Baten en lasten

Lasten 2012 2013 2014 2015 2016

De Speeldoos/Romantisch Tafelen 3927 2253 1988 3666 5179

Bustochten 64262 69502 77024 56751 51038

Vakantieweek 70754 36294 42562 0 32532

Bestuurskosten 468 547 604 860 658

Secretariaatskosten 9033 8791 8258 7274 7998

Wervingskosten vrijwilligers 109 0 11

Kosten fondswerving 89 408

Kosten voorgaande jaren 60 62 0

------------ ------------ ------------ ------------ ------------

148553 117536 130498 68959 97416

====== ====== ====== ====== ======

Baten 2012 2013 2014 2015 2016

De Speeldoos/Romantisch Tafelen 4219 2694 2073 3725 5705

Bustochten 66748 59859 70163 56742 55178

Vakantieweek 64950 34550 39450 0 31575

Interest 448 1032 427 349 199

Giften van particulieren 13426 10347 9327 6101 5645

Diverse baten 3

------------ ------------ ------------ ------------ ------------

149794 108482 121440 66917 98302

====== ====== ====== ====== ======

Resultaat 1241 9054 9058 2042 886

Vergelijking baten en lasten met voorgaande jaren.
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Contactgegevens: 

Stichting AANDAGT 

Postbus 30185 

1303 AC  Almere 

Telefoon 036-5370199

Mobiel 06-54644764

Internet:  www.stichtingaandagt.nl 

Email:  stichtingaandagt@gmail.com 

KvK  41216272 

RSIN   805678025 

IBAN  NL80 INGB 0007 4588 50 
BIC  INGBNL2A 
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