Over de stichting
Contactgegevens: Stichting Upcycle Connection

Bankgegevens:

Rechtspersoon Kamer van Koophandel: 60637366

Naam: Stichting Upcycle Connection
Bank: NL72 INGB 0006 4699 82
Plaats: Alm ere
Opstelling jaarrekeningen: Marianne van de Langen

RSIN: 853993713

Datum akte oprichting: 8 mei 2014
Notariskantoor: van Zaanen
lnschrijving handelsregister: 8 mei 2014
Statutaire naam: Stichting Upcycle Connection Statutaire
zetel: Amsterdam
Adres: Duinmeerstraat 50, 1361 BM Almere
Telefoonnummer: 06- 439 33 495
lnternetadres: www.upcycleconnection.nl
E-mailadres: mariaaanhetrot@live.nl
Website: www. upcycleconnection.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Upcycleconnection/

Bestuur

Dagelijkse leiding

Bestuursleden

Het bestuur is bevoegd om
een directie aan te wijzen
die de dagelijkse leiding van
de stichting op zich neemt
en de verantwoordelijkhe
den van het bestuur in de
praktijk in uitvoering brengt.

Vrijwilligers

Ahmed Laroez

Maria aan het Rot

Directeur / Algemeen bestuurslid

Voorzitter

De oprichter van stichting Upcycle
Connection. Als organisatie hebben
we een transitie ontwikkelt. Het
aanbod (focus) is nu vanuit
programma's waarvan het zicht
baar is waar de behoefte van de
iongeren vandaan komen en wat
aansluit bij de gemeente.

UPCYCLE

connEcT1□n

Jongeren die bij Upcycle de modules
volgen kunnen vaak niet, oj
moeilijk, op andere plekken te
recht. Ze volgen de modules binnen
een (speciaal)onderwijs- of hulp
verleningstraject of in het ka- der
van re-integratie (o.a. vanuit
detentie.

functie vacant

Penningmeester

Jongeren kunnen via verschillende
wegen bij ons aangemeld warden,
vanuit de context van een breed
zorg aanbod kunnen wij een
passend traject
bieden. De
gemiddelde leeftijd is 16 t/m 26
iaar.

In de opwaartse spiraal: een
effectieve en efficiente aanpak

Vrijwilligers zijn van onmis
baar belang voor de stich
ting. Zij begeleiden (zelfstandig)
de,
door
de
stichting,
georganiseerde
activiteiten. Bij elke activi
teit zijn twee of meer vrijwil
ligers aanwezig, afhankelijk
van het type activiteit en het
aantal deelnemers.
De vrijwilligers ontvangen een
reis- en onkostenvergoeding op
declaratiebasis. Er kan van hen
worden verwacht dat ze een
Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) inleveren.
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