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Fonds voor Oost in 2017: de blik op de 
toekomst 

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. 


�1









�2

Terugblik op 2017 

Fonds voor Oost heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan 
van de voortzetting van het inmiddels goed geteste format van 
een lokaal fonds in Amsterdam. De bekendheid van het fonds 
groeit gestaag zowel online als offline. Het aantal aanvragen is 
iets afgenomen. Desalniettemin zijn er ook dit jaar weer 
prachtige en waardevolle projecten ondersteund. Net als 
voorgaand jaar blijven er nieuwe aanvragers aankloppen, 
waaronder veel aanvragers die nog nooit een aanvraag hebben 
gedaan. Deze functie van Fonds voor Oost als laagdrempelige 
kennismaking met een fonds is ontzettend belangrijk. 


Projecten 

Fonds voor Oost heeft in 2017 69 aanvragen ontvangen en 30 
projecten ondersteund. De projecten en aanvragers blijven 
variëren. Daarnaast merken we op dat er ook steeds vaker 
kleinere bedragen worden aangevraagd. Hiervoor is de snelheid 
van de procedure van Fonds voor Oost handig gebleken. Een 
eerder gesteld doel om meer ‘groene' projecten te 
ondersteunen, werd dit jaar waargemaakt met projecten als De 
Kindertuin en River of Herbs. Binnen deze projecten worden 
kinderen en volwassenen betrokken bij het onderhoud van 
tuinen in Oost. Een ander mooi voorbeeld komt uit Betondorp, 
waar buurtbewoners gezamenlijk de tuinen helpen opknappen 
en onderhouden van andere buurtbewoners die hier niet (meer) 
toe in staat zijn. 


In lijn met het groene thema ontving Fonds voor Oost dit jaar 
ook een aantal aanvragen gericht op gezonde voeding. Een 
sympathiek voorbeeld is Oost op je bord!, een kookboek 
samengesteld door organisaties en buurtbewoners in Oost. Het 
kookboek werd onder andere gratis uitgedeeld via de Stadspas 
en Voedselbank. 


Een opvallend nieuw gebied dit jaar was het Bijlmerbajes terrein. 
In de voormalige Bijlmerbajes was in 2017 zowel een AZC als 
een culturele broedplaats te vinden. Een vruchtbare combinatie 
waar flink een aantal aanvragen bij Fonds voor Oost terecht 
kwamen. Zo ondersteunde wij dit jaar de Bijlmerbajes Bios wat 
fungeerde als ontmoetingsplek en pop-up filmhuis voor 
buurtbewoners en bewoners van het AZC. Andere voorbeelden 
zijn het Lola Lik Openluchtcafé en de gezamenlijke creatie van 
een fontein als ontmoetingsplek op een van de binnenplaatsen. 
Fonds voor Oost vindt het ook belangrijk om bij te dragen aan 
buurtinitiatieven op plekken waar zich veel nieuwe bewoners 
bevinden. Een laagdrempelig en snel fonds blijkt een handig 
instrument te zijn voor een dergelijke tijdelijke locatie, waar in 
snel tempo ingezet wordt op sociale cohesie en leefbaarheid. 


69 aanvragen

30 initiatieven

€ 40.651 uitgereikt

1.034 Facebookers

€5.500 lokaal 
opgehaald

Project: Oost op je bord!

Lola Lik
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Organisatie  

Net als voorgaande jaren heeft Fonds voor Oost in 2017 gewerkt met een vrijwillig buurtcomité, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds als backoffice en de stuurgroep. Als projectleider is Eefke van Nuenen 
dit jaar naast Fonds voor Oost veel bezig geweest met de mogelijke uitbreiding van het lokale 
fonds naar andere stadsdelen in Amsterdam. De aanvraagprocedure, communicatie en 
administratie van Fonds voor Oost was het afgelopen jaar in handen van Ailbhe Cunningham. De 
aanvraagprocedure is net als voorgaande jaren soepel verlopen. 


In de laatste maanden van 2017 is Fonds voor Oost hard bezig geweest met het in kaart brengen 
van de financiën van de afgelopen jaren. In samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds zijn 
alle cijfers naast elkaar gelegd en kloppend gemaakt. Dit is terug te vinden in de bijlage. Voor de 
toekomst wordt er gekeken hoe we de backoffice van het Prins Bernard Cultuurfonds en de 
administratie van Fonds voor Oost beter op elkaar aan kunnen laten sluiten. 


Vanaf de zomer zijn er een aantal gesprekken gevoerd met Oostbewoner Emma Swaan. Zij is 
werkzaam bij het Frans Hals Museum op het gebied van relatiebeheer en fondsenwerving. Op 
vrijwillige basis heeft zij meegedacht over de toekomstige lokale werving van Fonds voor Oost. Uit 
deze gesprekken zijn onder andere de volgende tips gekomen: het concreter maken van waar 
donateurs aan geven, het duidelijker richten op een specifieke doelgroep, continuïteit creëren in 
geefgedrag en focussen op korte periodes in het jaar met veel aandacht en acties. In het komende 
jaar zal Joep Bouma zich richten op een vernieuwde communicatiestrategie en daarbij de 
uitwerking en uitvoering van bovenstaande plannen. 


Om nog meer mensen op de hoogte te brengen van Fonds voor Oost heeft het buurtcomité op de 
informatiemarkt tijdens het Indische Buurt Festival gestaan. Dit was tegelijkertijd een mooie 
mogelijkheid om contact te maken met de buurt. Tijdens de informatiemarkt heeft het comité 
verschillende buurtbewoners vertelt over de mogelijkheden van aanvragen bij en het geven aan 
Fonds voor Oost. De aanwezigheid van het buurtcomité in de buurt is succesvol en leuk gebleken. 
Voor komend jaar zal er gekeken worden hoe Fonds voor Oost vaker bij soortgelijke initiatieven kan 
aansluiten.

Focus 

Hoewel we merken dat Fonds voor Oost steeds dieper geworteld raakt in de buurt, is het 
tegelijkertijd belangrijk om actief aanwezig te blijven in de buurt. De afgelopen maanden als ook 
volgend jaar is het uiteraard het doel om zowel het aantal aanvragen als het aantal donaties te 
verhogen. Een van de eerste stappen hiervoor is het inzetten op nog meer zichtbaarheid en 
benaderbaarheid in de buurt. Hiervoor hebben we halverwege het jaar al een aantal plannen 
opgezet. 


In de laatste maanden van 2017 is Fonds voor Oost in samenwerking met Tugela85 een 
maandelijks spreekuur gestart. Op drie maandagavonden konden aanvragers langs komen om 
advies te krijgen over aanvragen, projecten en begrotingen. Als gezamenlijk buurtinitiatief was er 
naast Fonds voor Oost deze avonden ook een advocaat aanwezig, waar buurtbewoners 
aanspraak konden doen op gratis juridisch advies. Het spreekuur draagt bij aan het 
laagdrempelige en open karakter van Fonds voor Oost. Het zorgt voor meer (fysiek) contact met 
de buurt en zal hopelijk leiden tot nieuwe buurtprojecten. 






Samenwerkingen 

De samenstelling van de stuurgroep is het afgelopen jaar hetzelfde gebleven en bestaat uit 
afgevaardigden van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze 
samenwerking verloopt soepel en blijft zich verder ontwikkelen met het oog op de uitbreiding naar de 
andere stadsdelen. Op de lange termijn wordt er gekeken naar nieuwe partners uit andere gebieden 
die ook plaats kunnen nemen in de stuurgroep.


Met Voor je Buurt wordt lokale crowdfunding voor specifieke projecten gestimuleerd. In 2017 werd 
een startbijdrage van €500 gedaan aan Starters4Communities. Daarnaast heeft Fonds voor Oost op 
verzoek van Starters4Communities meerdere malen buurtinitiatieven aangedragen die eventueel 
ondersteuning kunnen gebruiken. 


Net als voorgaande jaren heeft het RCOAK een bijdrage (5.000 euro) gedaan voor het projectbudget 
van Fonds voor Oost.
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Buurtcomité op het Indische Buurt Festival

Buurtcomité 

Julie Nederkoorn (Indische Buurt)	 

Remco Mol (Java-eiland)

Isa van Bossé (Indische Buurt)

Bert Runhaar (Oosterparkbuurt)

Suzette Spoelstra (Oostelijk Havengebied)

Mart Kamphuis (Oostelijke Eilanden)

Wayra Kowsoleea (Transvaalbuurt)

Esther Stufkens (Zeeburg/IJburg)


De volgende buurtcomite leden namen  
afscheid in 2017: 
Elsa van Amelrooy (Watergraafsmeer) 	 

Stan Polman (Watergraafsmeer)		 

Kirsten Hogeboom (Oostelijk Havengebied)

Project: Talkshow Dwars door Oost Project: Resto Oost



Uitbreiding 

Het afgelopen jaar is Fonds voor Oost hard bezig geweest met de voortzetting van de uitbreiding 
naar andere stadsdelen. Inmiddels is het duidelijk dat met Fonds voor Oost een laagdrempelig en 
werkbaar format is ontstaan dat een onmisbare functie heeft in de buurt. Ook op het gebied van 
werving zal het een aanvulling zijn om met meerdere lokale fondsen ook stads breed op te kunnen 
trekken. 


Lokale fondsen 
Inmiddels zijn er drie nieuwe lokale fondsen in oprichting, in Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West. Er zijn 
lokale werkgroepen die hun eerste klankbord bijeenkomsten achter de rug hebben en actief bezig 
zijn met werving en het creëren van draagvlak. Hierbij is goed gelet op het samenbrengen van 
mensen die de stadsdelen en de bewoners goed kennen. Er zijn inmiddels landingspagina’s voor de 
drie fondsen online, waarop de komst van de lokale fondsen wordt aangekondigd. In 2018 is het 
doel om de nieuwe lokale fondsen daadwerkelijk te lanceren. Hiervoor wordt in samenwerking met 
het AFK en het Prins Bernard Cultuurfonds een communicatieplan opgezet. Er zijn afspraken 
gemaakt tussen de nieuwe lokale fondsen en Fonds voor Oost in de vorm van een minimaal bedrag 
wat lokaal geworven moet worden om van start te gaan. 


Werving 
In 2017 zijn er verschillende momenten geweest waar Fonds voor Oost om de tafel heeft gezeten 
met verschillende vermogensfondsen, het stadsdeel en de gemeente. Naar aanleiding van deze 
gesprekken en bijeenkomsten zijn er het afgelopen jaar verschillende aanvragen ingediend voor 
zowel Fonds voor Oost, als ook de nieuwe lokale fondsen. Hieruit zijn al verschillende toekenningen 
voortgekomen. Gedurende het jaar is Fonds voor Oost in contact gekomen met de MAEX, de 
maatschappelijke beurs die al in Den Haag, Utrecht en Rotterdam bestaat. In samenwerking met de 
MAEX is Fonds voor Oost het gesprek aangegaan met de Gemeente Amsterdam en de stadsdelen 
om tot een eventuele samenwerking te komen. In 2018 zal hier verder vorm aan gegeven worden. 
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