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Het werk van het AMVJ Fonds 

De Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen, na 1945 omgedoopt tot Algemene 
Maatschappij voor Jongeren, was en is een begrip in Amsterdam. Tot ver in de jaren '70 

konden Amsterdammers met steun van het AMVJ in het enorme, ultramoderne AMVJ-

gebouw (tegenwoordig een luxe hotel) sporten en culturele activiteiten ontplooien: 

- Zo leerden in het overdekte zwembad van dit AMVJ gebouw sinds 1928, tienduizenden 
Amsterdammers zwemmen.  

- Voorts werden in het AMVJ gebouw allerlei sociaal-culturele activiteiten voor de leden 
georganiseerd, waaronder muziek- en theateruitvoeringen en diverse feestelijke 
activiteiten.  

- In het jazzcafé traden internationaal bekende muzikanten op. 

Na de verkoop van het AMVJ-gebouw in de jaren '80, is besloten het AMVJ Fonds op te 
richten. Waar het werk van de AMVJ zich voorheen richtte op het organiseren van sociaal-
culturele activiteiten voor de eigen leden, is er na de verkoop van het centrale gebouw in 
Amsterdam voor gekozen de nog beschikbare middelen via het AMVJ Fonds een breder 
bereik te geven. Het AMVJ Fonds probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door het 
steunen van maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisaties, theaters en 
jongerenwerkorganisaties.  
 
Tegenwoordig floreert de AMVJ in verschillende gedaanten: naast het AMVJ Fonds 
functioneren onder de vlag van AMVJ nog altijd acht sportverenigingen. Zie verder 
www.amvjsport.nl 

De manier waarop het AMVJ Fonds geld werft 
 

Het AMVJ Fonds werft zelf geen geld, maar beschikt over een eigen vermogen. Het 
vermogen van het AMVJ Fonds in 2017 bedraagt circa € 2,3 miljoen. Het AMVJ Fonds 
ontvangt ook een jaarlijkse bijdrage vanuit de aparte stichting AMVJ Beheer. Dankzij de 
combinatie van het rendement op het eigen vermogen en de jaarlijkse bijdrage beschikt het 
AMVJ Fonds na aftrek van organisatiekosten over een jaarlijks donatievolume van ongeveer 
tweehonderdduizend euro ten behoeve van haar doelstelling. 

Het beheer van het vermogen van het AMVJ Fonds 
 

Het beheer van dit vermogen is in handen gegeven van een externe vermogensbeheerder. 
Deze rapporteert aan het Bestuur van het AMVJ Fonds. 



De besteding van het vermogen van het AMVJ Fonds  

Het AMVJ Fonds financiert organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten 
ontplooien voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of 
niet vanzelfsprekend is. 

Het AMVJ Fonds doet dit op twee manieren: 

A. Wij ondersteunen projecten, die eenmalig of gedurende een aantal jaren plaatsvinden.  
B. Daarnaast stellen we geld en inhoudelijk advies ter beschikking voor het versterken van 

organisaties.  

 

Ad. A Projectondersteuning 

Organisaties die in aanmerking willen komen voor projectondersteuning kunnen een 
aanvraag doen via www.amvjfonds.nl 

Ad. B Organisatieversterking 

Het AMVJ Fonds constateert dat organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in 
Amsterdam ontwikkelen en uitvoeren, voor een belangrijk deel op projectfinanciering zijn 
aangewezen. Er zijn vaak beperkte financiële middelen beschikbaar waarmee organisaties 
hun slagkracht kunnen vergroten, op inhoudelijk, organisatorisch dan wel financieel gebied. 
 
Het AMVJ Fonds zou de benodigde startinvesteringen ter beschikking kunnen stellen, 
onderzoek of implementatie kunnen faciliteren etc. Het AMVJ Fonds beoogt daarmee de 
organisatie in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een meer structureel en/of meer 
gediversifieerd gefinancierde instelling. Deze financiële steun wordt in alle gevallen voor een 
aaneengesloten periode van tenminste één en ten hoogste drie jaar ter beschikking gesteld. 
 
Het is van belang dat de aanvrager omschrijft: 

 Op welke wijze men de organisatie wil versterken; 
 Met welk doel/op welke wijze structurele financiering wordt bereikt; 
 Wat het belang is en/of welke urgentie er is; 
 Op welke wijze men de gewenste verbetering wil meten/monitoren; 
 Binnen welke looptijd de gewenste verbetering wordt geïmplementeerd; 
 Wat het benodigd bedrag is; 
 Welke additionele ondersteuning eventueel nodig is (advies etc.). 

Afhandeling 

 Het bestuur van het AMVJ Fonds bekijkt het ingediende voorstel en beoordeelt 
(eventueel op basis van aanvullende stukken en/of een gesprek) of er mogelijkheden 
zijn voor financiering. De besluitvorming geschiedt collectief. Voor aanvullende 
informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat via 
secretariaat[at]amvjfonds.nl; 



 Het bestuur van het AMVJ Fonds beslist met gewone meerderheid van stemmen over de 
goedkeuring of afwijzing van de aanvraag. Aan uitspraken van individuele bestuursleden 
kunnen geen rechten worden ontleend; 

 Verzoeken om ondersteuning kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen; 
 De betaling van toegezegde donaties of garanties kan worden gestaakt en uitgekeerde 

donaties kunnen worden teruggevorderd indien projecten niet of niet geheel (volgens 
plan) worden uitgevoerd; 

 Aanvragen die niet binnen de beleidsdoelstellingen van het AMVJ Fonds vallen, worden 
niet in behandeling genomen c.q. beantwoord. 

Algemene Voorwaarden 

 Projecten dienen sociaal-cultureel georiënteerd en voor de genoemde jongeren binnen 
het werkgebied Amsterdam te zijn; 

 Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten; 
 In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor 

ondersteuning; 
 Het AMVJ Fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of 

organisatie; 
 Het AMVJ Fonds kan nadere voorwaarden stellen aan ondersteuning van een 

organisatie of project. 


