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Beknopt verslag van activiteiten over het boekjaar 2013. 
 
Algemeen 
 
Het Bestuur van de stichting AMT heeft in 2013 meerdere malen vergaderd en onderling overleg gehad, om de 
doelstellingen van de stichting en de voorgenomen activiteiten en projecten in het boekjaar te realiseren. 
Het Bestuur is nog niet volledig sinds het aftreden van de vorige Secretaris, en is dus op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. In januari heeft het bestuur van de LCD, de school die het AMT binnen haar doelstellingen steunt, 
een bezoek gebracht aan Nederland. 
 
Doelstellingen 
 
Er zijn bij dit bezoek diverse projecten vanuit het LCD onder de aandacht gebracht van het AMT. Daarnaast 
krijgt het AMT geregeld projectvoorstellen van het  LCD via gewone post of email correspondentie. 
Omdat de stichting niet over voldoende middelen beschikt, kan er slechts beperkt worden bijgedragen aan 
deze projecten. 
 
Werving baten 
 
Er zijn diverse ideeën en suggesties naar voren gebracht om baten te genereren. Verwacht wordt dat deze pas 
in het komende boekjaar of later, zullen kunnen worden geeffectueerd, omdat daar mankracht voor nodig is. 
Momenteel is het lastig om vrijwilligers te krijgen voor hand en span diensten 
De Stichting staat ingeschreven bij het Vrijwilligers Informatiepunt Zoetermeer, dat erg actief op zoek is voor 
ons naar vrijwilligers op dit moment. Wij verwachten hier komend jaar wel wat resultaten door te bereiken. 
Er is in 2013 1 nieuwsbrief uitgebracht. Het streven is om het aantal nieuwsbrieven uit te breiden naar 3 per 
jaar. Tevens is er een begin gemaakt aan het opzetten van een website. Een domeinnaam is aangevraagd en 
geregistreerd. Het AMT zal hierdoor meer zichtbaar zijn op het internet. Hiermee wil het bestuur ook inspelen 
op de eisen die de overheid aan ANBI instellingen zal gaan stellen. Het AMT heeft zich voor het einde van het 
boekjaar laten registreren als ANBI instelling volgens de nieuwe regels. 
 
Beheer & administratie 
 
Afgelopen jaar is de administratie van de leden overgenomen door ADZ, dat geheel belangeloos haar kantoor 
en indien mogelijk een stagiair beschikbaar stelt voor werkzaamheden. Het secretariaat wordt nu geheel vanuit 
de vestiging in Zoetermeer geleid. Hierdoor zijn de kosten ten opzichte van 2012 enorm gedaald. Tevens is een 
database opgezet voor registratie van de donateurs en ten behoeve van de nieuwsbrief. Voor het komende jaar 
zal deze database uitgebreid worden. 
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