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AMEM NIEUWSBULLETIN 
 

Met veel plezier presenteren wij u de vierde nieuwsbrief van de Spaarvereniging  AMEM, 
met het doel u te informeren over de  laatste ontwikkelingen binnen  onze organisatie en 
de financiële sector.  AMEM is een spaarvereniging die Afro-Nederlanders  bij elkaar 
brengt om ze te stimuleren bewuster om te gaan met de eigen financiële middelen, omdat 
wij beseffen dat alles zelf  doen optellen is en samenwerken vermenigvuldigen. 
 
Wist u dat…. 
 

Het totaal vermogen van de spaarvereniging nu 

€ 13.868 is. 

 

De spaarvereniging nu 72  leden heeft en het 

onze ambitie is om aan het eind van het jaar  100 

betalende leden te werven. Helpt u ook mee?  

10 bespaartips 
AMEM staat in het teken van goed financieel 
beheer dus hebben wij enkele nuttige 
bespaartips voor u op een rij gezet. 

1. Las een 0 euro dag in 
Op een 'nul-euro-dag' mag je geen 
enkele uitgave doen. Je wordt bewust 
van het feit hoe snel je tussendoor iets 
uitgeeft en je merkt tegelijkertijd dat je 
ook best een dag zonder geld uitgeven 
kan.  

2. Organiseer een ruilparty 
Verzamel kledingstukken die je (bijna) 
nooit draagt en vraag een groepje 
vrienden om hetzelfde te doen. Prik 
vervolgens een datum om met de 
vrienden samen te komen voor een 
ruilparty; ruil jouw kleding met dat van 
een vriendin of vriend. Om het extra 
gezellig te maken, kan iedereen ook wat 
hapjes en drankjes meenemen. Zo heeft 
iedereen een topavond en iets nieuws in 
de kast. Uiteraard kun je ook andere 
artikelen gebruiken voor de ruilparty. 

3. Wees creatief met kinderfeestjes 
thuis organiseren 
Je kinderen gun je een kinderfeestje, 
maar de kosten van zo'n feestje kunnen 
soms hoog oplopen. Wees daarom 
creatief en organiseer zelf een 
(thema)feest. Kinderen kunnen 

bijvoorbeeld zelf cake versieren, leuke 
spelletjes spelen (op internet zijn vele 
ideeën te vinden) en tussendoor kun je 
een spannend of gezellig verhaal 
voorlezen. Ook kun je een speurtocht 
houden in het bos en lekkere (gezonde) 
hapjes meenemen. 

4. Deel je abonnementen 
Houd al je abonnementen tegen het 
licht. Stem vervolgens met je buren of 
familie af, welke abonnementen 
interessant zijn. Sluit vervolgens een 
gezamenlijk abonnement af. Zo kun je 
bijvoorbeeld samen met de buren een 
krantenabonnement hebben of met de 
familie een week- of maandblad. 

5. Houd een wekelijkse kliekjesdag 
Houd regelmatig een "kliekjesdag". De 
restjes van de avondmaaltijden gaan de 
vriezer in. Van alle restjes die je van een 
paar dagen hebt overgehouden, kun je 
weer een nieuwe maaltijd maken. Het 
kost niets, je hoeft minder weg te gooien 
(dus beter voor het milieu) en het is ook 
makkelijk. Je hoeft tenslotte die dag ook 
niet te koken. 

6. Bespaar energie met het hele gezin 
Stel je termijnbedrag bij je 
energiemaatschappij hoger in, dan het 
bedrag dat wordt voorgesteld door het 
bedrijf. Vertel vervolgens aan je 
kinderen dat zij mogen meedelen in het 
bedrag wat je na een jaar terugkrijgt van 
de energiemaatschappij. Je zult zien dat 
de kinderen erg zuinig gaan worden met 
de energie. Er zal geen lampje meer 
onnodig blijven branden en de tv zal 
uitgaan op het moment dat er niemand 
naar kijkt. Een winst voor de 
portemonnee en het milieu! 
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7. Neem 2 betaalrekeningen  
Houd een betaalrekening aan voor 
alle vaste lasten (aan deze rekening 
kom je bijna niet). Hier wordt je salaris 
op gestort. Vanaf deze rekening stuur je 
geld door naar de tweede 
betaalrekening; de 
boodschappenrekening. Bereken voor 
de boodschappenrekening vooraf 
hoeveel geld je per maand kwijt bent 
aan boodschappen en tanken en neem 
dit per week op. Als je geld bijna op is in 
de loop van de week dan moet je 
rustiger aan doen (laat deze pinpas dan 
ook thuis). 

8. Doe aan huizenruil tijdens vakantie 
Is je vakantiebudget zo krap geworden 
dat zelfs een last-minute te duur is, 
maar wil je toch (met je gezin) op 
vakantie? Doe dan aan huizenruil! Naast 
besparing op de verblijfskosten, levert 
de huizenruil ook veel leuke contacten 
op in het buitenland en kun je een stad 
op een heel andere manier leren 
kennen. 

9. Maak een cadeautjeskast 
Wanneer een geliefd cadeau ergens in 
de aanbieding is, kun je het nu voor 
weinig geld aanschaffen in plaats van 
het cadeau rond december te kopen 
voor een veel hogere prijs. Reserveer 
een plekje in een kast voor deze 
cadeautjes en leg je aankopen in je 
cadeautjeskast. Als je dan een cadeau 
nodig hebt, kijk je eerst in je 
cadeautjesvoorraad. 

10. Wees assertief bij de slager 
Als de slager vraagt of het 'een onsje 
meer mag zijn', wees dan assertief en 
zeg gewoon eerlijk: "Nee". Je weet 
immers hoeveel je nodig hebt. Als je dit 
consequent doet, scheelt dat op 
jaarbasis een hoop! 

Administratiekantoor AMEM 
Voor de volgende diensten kunt u bij ons 
terecht: 
Boekhouding en jaarrekening; 
Belastingen; Ondernemingsplannen 
Info: 06 108 38 562 
 

 
AMEM heeft dringend extra handen nodig om de 
vereniging verder te laten groeien. Helpt u ons 
verder op weg? 
 
Denktank   
AMEM roept alle leden op om actief mee te 
denken  en mee te werken om de 
spaarvereniging tot een succes te maken. Wij 
menen  dat onze leden ook met goede ideeën 
rondlopen waar de vereniging wat aan kan 
hebben. Met dit doel gaan wij met een denktank 
aan de slag  en  gaan wij  er van uit dat wij 
kunnen rekenen op uw steun en medewerking. 
Verder zijn wij op zoek naar kandidaten die zich 
full-en parttime willen bezighouden met het 
commercieel cultiveren van de spaarvereniging. 
 
Beschikt u over de kennis en vaardigheden rond 
inkomen, (be)sparen, financiële planning, geld 
beheren en geld uitgeven of ben u bereid u 
hiervoor dienstbaar te maken, dan bent u 
degene naar wie de coöperatie op zoek is. U kunt 
ons bereiken via 
spaarverenigingamem@yahoo.com

 

  

tel:06%20108%2038%20562

