
 

Jaarverslag 2016 
Geworteld in Oost 

Missie 
	 Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren 

aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere 
buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het 
gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, 
kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve 
betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen 
en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Oost 
werft en verdeelt lokaal geld. 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Terugblik op 2016 
	 De rol van Fonds voor Oost in het stadsdeel werd 
in 2016 flink verstevigd. Met meer bekendheid in de buurt 
ontstond zo extra animo voor vrijwillige inzet en meer 
diversiteit in aanvragen. Ook zijn de eerste stappen gezet 
om de missie van het buurtfonds in andere Amsterdamse 
stadsdelen uit te dragen. De resultaten, uitgedrukt in 
cijfers: 


Waar de lokale werving in 2015 langzaam op gang kwam, 
is deze in 2016 versterkt met het online geefplatform. De 
taken van het buurtcomité rustte in het eerste jaar op de 
schouders van een klein aantal toegewijde vrijwilligers. In 
2016 heeft een oproep in de buurt tot een verdubbeling in 
mankracht geleid. Een bredere groep aanvragers weet 
Fonds voor Oost te vinden, waardoor de missie nog beter 
vervuld wordt. Het toekenningproces in samenwerking 
met het Prins Bernhard Cultuurfonds blijkt hierbij goed en 
betrouwbaar te werken.Wat in 2016 niet is gegroeid, is het 
aantal aanvragen en toekenningen; er is minder 
toebedeeld aan buurt-projecten dan in 2015.  

 
In september 2016 voerde 
Fonds voor Oost campagne 
op Facebook. Op de foto’s 
staan bewoners die elkaar 
ontmoeten bij ondersteunde 
projecten. Hierdoor bereiken 
we nu bijna 1.000 mensen 
o n l i n e . D i t h e l p t o n s 
vervolgens bij oproepen tot 
aanvragen of doneren. 

�2

102 aanvragen

€ 52.053 uitgereikt40 initiatieven

€ 5.443 opgehaald

956 Facebookers 12 vrĳwilligers






€1.500 naar het Flevopark-
bad voor aquabubbles 

 

 

€1.500 voor het PopinnPark 

 
 

€2000 voor Alle Kleuren Oost 

€1.000 voor Buurtbuik Oost  

Projecten 
	 Gedurende het hele jaar zijn 40 projecten 
uitgevoerd met een bijdrage van het buurtfonds, met een 
totaalbedrag van ruim 52 duizend euro. Dat zijn 4 
toekenningen, 11 aanvragen en zo’n 30.000 euro minder 
dan het voorgaande jaar. De spreiding over de 
verschillende thema’s binnen onze missie is daarentegen 
wel verbeterd in 2016. In de bijlage is het overzicht van 
alle toekenningen terug te vinden.


Een doelstelling voor 2016 was om meer aandacht te 
bieden aan initiatieven rondom natuur en beweging. Dit 
heeft geleid tot 6 toekenning in de categorie natuur en 7 
sporttoekenningen. Zo werd een leegstaand winkelpand 
aan de Linnaeusstraat omgetoverd tot groen binnenpark, 
met een aanbod van verschillende activiteiten voor de 
buurt. Bij het Flevoparkbad hebben we meegeïnvesteerd 
in de aanschaf van Aquabubbles, om de zwemsport 
levendig te houden onder kinderen in Oost.


Aanvragers 
	 Op het gebied van aanvragen heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van de usual suspects naar 
een nieuwe groep van aanvragers. In plaats van 
professionele organisaties die het maximale bedrag 
aanvragen, krijgt Fonds voor Oost steeds meer 
aanvragen van kleine initiatieven die voor een kleiner 
bedrag aankloppen. Een interessante en goede 
ontwikkeling, die ook laat zien dat Fonds voor Oost 
steeds meer verankerd raakt in de buurt, en een groep 
bereikt die doorgaans niet bereikt wordt.  


In 2015 en 2014 heeft het comité meer geld verdeeld, 
maar het buurtcomité was dit jaar strenger voor de 
aanvragers en heeft meerdere malen minder bijgedragen 
dan gevraagd. Het is belangrijk zo open en benaderbaar 
te blijven voor aanvragers. 
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Werkgebied Projecten

Sociaal 32

Cultuur 14

Jongeren 12

Ouderen 12

Sport 7

Natuur 6



Werving  
	 In 2016 is er ingezet op het verder vormgeven van 
de lokale werving door de tientjesactie middels het - in 
mei gestarte - online geefplatform. Op dit platform kan 
transparant voor de buitenwereld gegeven worden aan 
het projectbudget van Fonds voor Oost. In dit eerste jaar 
is €443,- online opgehaald. Daarbij kunnen ook matching-
acties, zoals met Casa 400 en Hotel Mövenpick makkelijk 
worden opgezet. Hiermee wordt een streefbedrag van 
bijvoorbeeld €500,- aan kleine donaties opgehaald, wat 
vervolgens verdubbeld wordt door een grotere lokale 
partij. Het onderhouden van deze lokale wervingsacties 
blijkt nog erg tijdrovend en enigszins moeizaam. We 
zoeken naar manieren om de vrijwilligers en het netwerk 
van het buurtfonds effectiever in te zetten bij de lokale 
werving. 


In 2016 heeft Ymere voor de laatste keer €35.000 aan 
projectbudget ingelegd. Ook heeft het vermogens-fonds 
RCOAK opnieuw een bijdrage toegezegd van €5000,-. 
Aan het einde van 2016 heeft Fonds voor Oost om de 
tafel gezeten met een gezelschap vertegenwoordigers 
van vermogensfondsen. Het buurtfonds werd enthousiast 
ontvangen door de aanwezige fondsen. Opvolging 
hiervan komt in 2017, in de vorm van aanvragen bij een 
aantal van deze fondsen. 


Organisatie  
	 De organisatie bestaat uit het vrijwillige buurt-
comité, het Prins Bernhard Cultuurfonds als backoffice, 
de projectleider Eefke van Nuenen en de stuurgroep. 
Ondersteuning bij de aanvraagprocedure, communicatie 
en werving werd in 2016 gedaan door Joep Bouma, 
Ailbhe Cunningham en Elsa van Amelrooij. Het aantal 
vrijwilligers is verdubbeld van 5 naar meer dan 10, en er 
melden zich nog steeds geïnteresseerden aan. We 
kunnen nu niet alleen vrijwilligers in het buurtcomité 
plaatsen, maar ook vragen extra handen te geven aan de 
lokale werving en op het gebied van communicatie. Van 
Roel Steenbeek en Anne-floor van Tilburg namen we in 
2016 afscheid.





Het online geefplatform 
maakt doneren makkelijk 
en inzichtelijk. 

 
 
In 2016 hebben de volgende 
bewoners zich vrijwillig voor 
Fonds voor Oost ingezet:  

Roel Steenbeek

Anne-Floor van Tilburg (IJburg) 


Elsa van Amelrooy 
(Watergraafsmeer) 

Julie Nederkoorn  

(Indische Buurt)

Stan Polman (Watergraafsmeer)


Remco Mol (Java-eiland)

Isa van Bossé (Indische Buurt)


Bert Runhaar (Oosterparkbuurt)

Suzette Spoelstra  

(Oostelijk Havengebied)

Mart Kamphuis  

(Oostelijke Eilanden)

Wayra Kowsoleea 

(Transvaalbuurt)

Kirsten Hogeboom  

(Oostelijk Havengebied) 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https://fondsvooroost.geefaanfonds.nl/


 
 
€1.500 voor fotoproject Our 
Grid op IJburg 

 

€1.500 voor Circus Blixem 

 

€500 voor Gastvrij Oost 

€3.000 voor Buurtcamping 
Flevopark 

€1.500 voor Stadsboeren bij 
de Bijlmerbajes 

Uitbreiding 
	 Een belangrijk deel van de tijd is besteed aan de 
eventuele uitbreiding van Fonds voor Oost naar andere 
stadsdelen. Vooral in het laatste kwartaal van dit jaar is 
daar aandacht aan besteed middels een werksessie met 
alle geïnteresseerden vanuit Zuidoost, Nieuw-West en 
Noord. Er zijn werkgroepen gevormd rondom de 
initiatiefnemers van deze nieuwe lokale fondsen in 
Amsterdam.  Het format is rijp om te worden toegepast in 
andere stadsdelen. 2017 zal in het teken staan van  
verdere stappen richting deze uitbreiding. 


Samenwerkingen 
	 De samenstelling van de stuurgroep verandert als 
gevolg van de nieuwe woningwet. Woningcorporaties 
concentreren zich op hun kerntaken, waardoor de 
bijdrage van Ymere aan Fonds voor Oost in het vervolg 
komt te vervallen. Het partnerschap met het Cultuurfonds 
in het beheren van de financiën zette zich in 2016 wel 
stabiel voort. In het komende jaar zullen we extra 
aandacht besteden aan de versoepeling van dit proces, 
om de afhandeling efficiënter en inzichtelijker te maken. 


De samenwerking tussen Fonds voor Oost en het 
stadsdeel is in 2016 gering geweest. Vanuit de gemeente 
wordt er meer doorverwezen naar Fonds voor Oost, maar 
geen structurele toenadering gemaakt om samen op te 
trekken. Met de blik op een uitbreiding naar andere 
stadsdelen zijn ontwikkelingen hierin gewenst. In Noord 
worden daarentegen de eerste gesprekken over het 
oprichten van een buurtfonds juist met de gemeente 
gehouden. Financiering vanuit het stadsdeel geldt hierbij 
vanaf het begin als belangrijk agendapunt.


Met Voor je Buurt wordt lokale crowdfunding voor 
specifieke projecten gestimuleerd. In 2016 deden we een 
startbijdrage van €500 aan drie projecten in Oost. Circus 
Blixem haalde geld op voor een nieuwe mobiele 
circusconstructie, Starters 4 Communities haalde budget 
op om jonge werkzoekenden te verbinden met buurt-
initiatieven die hulp kunnen gebruiken, en HOOST 
zamelde geld in voor de kleinschalige opvang voor 
Syrische vluchtelingen in een leegstaand kantoorpand 
aan de Mauritskade. 
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