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Inleiding 
De Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer (AHA) is op 8 april 2013 opgericht. De 
Stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer is opgericht met als doel het verbinden van 
Amsterdammers met elkaar door het stimuleren van hulp aan Amsterdammers met een laag 
inkomen door mede-Amsterdammers, evenals het breed bekend en inzichtelijk maken van 
armoede in de stad. 

De Stichting voert een programma uit in samenwerking met Het Parool, de AHA-actie met als 
doel het aandacht geven aan armoede onder de inwoners van de stad Amsterdam en het 
bevorderen van de solidariteit tussen stadsgenoten.  Amsterdammers krijgen de kans een wens 
te vervullen van een stadsgenoot met een minimuminkomen – een grote wens die anders 
onbereikbaar blijft. Het gaat om zeer uiteenlopende dingen. Zo zijn bijvoorbeeld al een bed, een 
operatie van een hond en een voor de vrager erg belangrijk feest betaald. Elke zaterdag heeft 
de AHA-rubriek een hele pagina in Het Parool. Hierin doet een Amsterdammer die in armoede 
leeft, een oproep aan een stadsgenoot om zijn of haar materiële wens te vervullen. Potentiële 
gevers kunnen zich via deze rubriek meteen melden. De uiteindelijke gever staat de week 
daarop in de krant, met de reden waarom hij of zij juist deze wens wilde vervullen. Zowel de 
vrager als de gever wordt afgebeeld met een foto.  In 2014 is tevens gestart met de mogelijkheid 
via de website van de stichting vragers en gevers met elkaar te verbinden. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden: voorzitter (Mw. N.J van den Hoek), 
secretaris (Mw. C.E.W. Ribbink) en penningmeester (Dhr. J.C. Brouwer). De bestuurders 
verrichten hun diensten voor de Stichting onbezoldigd. 
 
De Stichting haalt per week per project geld op bij een individuele gever en besteedt dit geld aan 
de uitvoering van de wens van de individuele vrager.  In 2019 zijn 44 (2018: 43) giften gedaan 
met een totale waarde van €43.257 (2018: € 39.391). In dit bedrag zijn de twee schenkingen in 
natura niet meegerekend. Daarnaast is nog een bedrag van € 10.558 betaald voor giften uit 
voorgaande jaren en doorlopende kosten verbonden aan de giften uit voorgaande jaren. In 
totaal heeft de Stichting in 2019 € 53.816 uitgegeven aan giften. 
 
In 2019 is in totaal aan de Stichting € 52.443 (2018: € 51.176) gedoneerd. De operationele 
kosten van de Stichting in 2019 betreffen bankkosten en kantoorkosten van in totaal € 430 
(2018: € 299). De Stichting werkt nauw samen met Het Parool die de kosten van de journalist en 
fotograaf voor haar rekening neemt. 
 
De Stichting is ook bekend onder de naam Stichting AHA. De Stichting heeft de ANBI status en 
is geregistreerd onder RSIN nummer 852683030. Het adres is aha@parool.nl. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Voorzover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en gemaakt.
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VERMOGENSOPSTELLING   
PER 31 DECEMBER 2019     
(in EURO)       
        
        
        
Activa        

    2019  2018  
        
Vorderingen en overlopende activa     
        
Debiteuren (bankrente)   0  0  
    0  0  

        
        

Liquide middelen   14.672  16.475  

        
Totaal    14.672  16.475  

        

Passiva        
Eigen vermogen       
        
Reserves   7.167  8.970  
    7.167  8.970  

        
Kortlopende schulden      
        
Overlopende posten en nog uit te 
keren giften   7.505  7.505  
    7.505  7.505  

        
Totaal    14.672  16.475  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2019 TOT   
EN MET 31 DECEMBER 2019     
(in EURO)       
        
        

Baten uit schenkingen     
 
  

Wekelijkse actie    44.575    
Overige schenkingen   7.868    
Totaal baten   52.443    
        

Verstrekte giften   53.816  
 
  

Operationele lasten   430    

Totaal lasten   54.246    

        
        
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 0    
Rentelasten en soortgelijke kosten  0    
Financieel resultaat   0    

        

Saldo baten en lasten  -1.803    
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Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2019 

3 Eigen vermogen 

Reserves 
  € 

Stand per 31 december 2018 8.970 
Af: resultaat 2019 1.803 
Stand per 31 december 2019 7.167 
 
 


