HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN AVC

Het Amsterdamse vrijwilligers collectief ('AVC') is een Stichting gevestigd te Amsterdam.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65726480.
Resin: 856233730
Het AVC stelt zich ten doel:
a.
Het bieden van een platform voor vrijwilligers in Amsterdam die zich voor
vluchtelingen willen inzetten door middel van ondersteuning, training en begeleiding;
b.
Het samen met vrijwilligers ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor
vluchtelingen op woon-, werk-, en scholingsgebied;
c.
Het aanbieden van hand- en spandiensten in projecten gericht op vluchtelingen
in Amsterdam.

Werkwijze
Enerzijds werkt het AVC vraag gestuurd: welke vluchtelingen in Amsterdam kunnen
hulp en ondersteuning gebruiken van een groep betrokken burgers? Hier speelt het
AVC op in door gericht projecten en activiteiten te ontwikkelen. Vluchtelingen worden
actief zelf betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten en activiteiten.
De vraag kan tevens komen uit betrokken organisaties zoals de gemeente, het COA, de
IND, het Leger des Heils en HVO/Querido.
Anderzijds werkt het AVC aanbod gestuurd: betrokken Amsterdammers melden zich
omdat zij hun talenten en kwaliteiten willen inzetten ten behoeve van vluchtelingen. Het
AVC organiseert vervolgens activiteiten door het aanbod onder de aandacht van de
doelgroep te brengen en actief te matchen waar mogelijk.
Korte lijnen en een professionele en doeltreffende aanpak zijn de kernwoorden voor de
werkwijze van het AVC. We zijn begaan maar willen concreet en zakelijk opereren.
Het AVC streeft er naar om opleiding, netwerk en bemiddeling te faciliteren vanuit een
eigen uitvalsbasis bij voorkeur in de nabijheid van bestaande opvang locaties van
vluchtelingen. Het is op dit moment gehuisvest in de Havenstraat, maar later in Juni
zal de focus op de Bijlmer komen te liggen zodra de 'Bijlmerbajes' als opvangcentrum in
gebruik zal worden genomen.
Op dit moment bestaan o.a. de volgende projecten: fietsproject (oude fietsen vanuit het
Amsterdamse depot worden opgeknapt en ter beschikking gesteld aan vluchtelingen),
diverse taallessen, het 'huiskamerproject' waarbij een veilige en toegankelijke
woonruimte wordt ingericht voor ontmoeting en ontspanning.

Werving financiële middelen, beheer en besteding
Via de sociale media roept het AVC het publiek op om al dan niet voor een specifiek doel
donaties te doen.
Daartoe is een bankrekening geopend: IBAN NL 17 BUNQ 2025436874 en de ANBIstatus aangevraagd.

Het bestuur van de Stichting beheert het vermogen van AVC. In het bijzonder de
penningmeester is belast met het toezicht op inkomsten en uitgaven.
Het bestuur komt regelmatig bijeen om de uitgaven te beoordelen.
Door de tweehandtekeningsclausule vinden er interne controle en checks and balances
plaats.
BELONINGSBELEID OP HOOFDLIJNEN
Het Amsterdamse vrijwilligers collectief ('AVC') is een Stichting gevestigd te Amsterdam.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65726480.
Resin: 856233730
Het AVC stelt zich ten doel:
a.
Het bieden van een platform voor vrijwilligers in Amsterdam die zich voor
vluchtelingen willen inzetten door middel van ondersteuning, training en begeleiding;
b.
Het samen met vrijwilligers ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor
vluchtelingen op woon-, werk-, en scholingsgebied;
c.
Het aanbieden van hand- en spandiensten in projecten gericht op vluchtelingen
in Amsterdam.
Het bestuur van de Stichting heeft het volgende beleid vastgesteld op het gebied van
beloning en bezoldiging.
1. de bestuurder van de Stichting heeft geen recht op een beloning of enige vorm van
bezoldiging voor de werkzaamheden verricht in het kader van het bestuur;
2. kosten gemaakt bij de uitoefening van de bestuurstaak worden niet vergoed tenzij
tevoren door het bestuur geaccordeerd. Alleen de gebruikelijke niet bovenmatige kosten
kunnen worden vergoed;
3. de Stichting kent geen werknemers of anderen die beloond worden voor hun
werkzaamheden die ten behoeve van het doel van de Stichting worden verricht;
4. de Stichting streeft er naar om- mits de vermogenspositie van de Stichting zulks
toelaat- en afhankelijk van de ontwikkelingen in de nabije toekomst een persoon aan te
trekken die belast is met de dagelijkse gang van zaken en deze tot directeur te
benoemen; een dergelijke directeur zal worden gehonoreerd met inachtneming van de
gangbare normen en wettelijke voorschriften.
Amsterdam, april 2016

