Jaarverslag 2018
“Een fonds van Zuidoost voor Zuidoost daar moet en wil ik aan bijdragen. Niet op anderen wachten. Zelf doen! Samen Zuidoost mooier en
beter maken. Voor ons zelf en om iets moois door te geven aan onze kinderen.” Glynis (donateur Fonds voor Zuidoost)

Mensen maken Amsterdam
Mensen Maken Amsterdam is de verzamelnaam van de lokale fondsen voor alle stadsdelen in Amsterdam. Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds
voor Noord en Fonds voor Zuidoost zijn de lokale fondsen in Amsterdam onder de overkoepelende stichting Mensen maken Amsterdam. Zij bieden een
antwoord op huidige, maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. We leven namelijk in een tijd waarin Amsterdammers steeds vaker zelf aan de slag gaan
om hun buurt mooier, groener, kleurrijker en leefbaarder te maken. Deze plannen voor de buurt hebben in de meeste gevallen naast inzet en goede wil ook
financiering nodig. Op dit moment bereiken publieke en private fondsen slechts een deel van de samenleving. Daarnaast hebben bestaande mogelijkheden
voor financiering een lange wachttijd, een complexe procedure of streng afgebakende beleidskaders. De lokale fondsen in Amsterdam zijn een antwoord op
deze drempels doordat zij zich laten kenmerken door een aantal belangrijke en onderscheidende punten:
- Iedereen kan een aanvraag doen
- Binnen alle thema’s en disciplines mits van betekenis voor buurt of stad
- Geen ingewikkelde procedures
- Elke maand indienen en binnen twee weken uitslag
- De besluitvorming ligt enkel en alleen bij buurtbewoners
- Snel verdelen van kleine bijdragen
- De lokale fondsen verdelen én werven geld

“Oost is mijn thuis in Amsterdam. Ik ben trots op Oost en ik draag Oost een warm hart toe. Oost heeft mijn leven verrijkt en aangenaam
gemaakt in zoveel verschillende manieren... Daarom wil ik iets terug aan Oost geven.” Terri (donateur Fonds voor Oost)

Terugblik op 2018
Het jaar 2018 was een bijzonder en vruchtbaar jaar voor Mensen Maken Amsterdam. In dit jaar is het gelukt om drie extra lokale fondsen in Amsterdam op
te richten in navolging op Fonds voor Oost. Er sloten nieuwe partners aan, waaronder de Gemeente Amsterdam, vermogensfondsen en natuurlijk nog meer
enthousiaste en betrokken bewoners vanuit de verschillende stadsdelen in Amsterdam. In onderstaande tabel zijn het aantal ondersteunde initiatieven,
aanvragen, totaal bedragen en volgers op Facebook per lokaal fonds te zien.
Fonds voor Oost

Fonds voor Nieuw-West
(vanaf augustus)

Fonds voor Noord
(vanaf oktober)

Fonds voor Zuidoost
(vanaf november)

Toegekende initiatieven

31

6

9

2

Aanvragen

66

9

21

7

Totaalbedrag uitgereikt

45.805 euro

16.290 euro

14.975 euro

3.500 euro

Facebook volgers

1.078

126

152

446

Fonds voor Oost
Het lokale fonds in Oost was het eerste lokale fonds in Amsterdam en bestaat inmiddels bijna vijf jaar. Fonds voor Oost is opgericht als pilot voor
buurt-fondsen door heel Amsterdam en heeft zich inmiddels goed bewezen. Fonds voor Oost heeft inmiddels flink wat bekendheid gegenereerd in Oost en
is steeds beter te vinden voor zowel aanvragers als sponsoren. Hoewel er de laatste twee jaren minder aanvragen dan voorheen binnen zijn gekomen, is de
aard van de aanvragen verschoven van usual suspects en professionele organisaties naar steeds meer echte bewonersinitiatieven. Het lokale fonds is er
voor beide partijen maat wij zien het bereiken en bedienen van aanvragers op bewoners niveau als een van de belangrijkste pijlers. Deze ontwikkeling heeft
een lange adem maar is van groot belang. Een groot deel van de aanvragen die de afgelopen jaren bij Fonds voor Oost binnen zijn gekomen, vroegen alleen
hier financiering aan en/of waren voor aanvragers hun eerste kennismaking met een fonds. De waarde van een laagdrempelig, snel en toegankelijk fonds is
voor deze doelgroep bijzonder waardevol en fungeert in vele gevallen als instap-fonds voor initiatief van onderop. In 2017 en 2018 werd de
doorontwikkeling naar Fonds voor Oost naar de overige lokale fondsen vanuit de organisatie van Fonds voor Oost gecoördineerd. Met deze kleine
organisatie heeft de focus geruime tijd op de nieuwe fondsen gelegen, waarbij de specifieke aandacht voor communicatie en werving in Oost specifiek

onvoldoende is gebleken. Dit is terug te zien in dalen van aanvragen en toekenningen. Hoewel we dit natuurlijk betreuren - is dit tegelijkertijd een goed op
te lossen probleem. Ondertussen zien we wel het aantal vrijwillige buurtcomité leden toenemen van 6 naar 10 en de volgers op Facebook blijven stijgen. In
2019 is er een duidelijke scheiding tussen het lokale fonds en Mensen maken Amsterdam, waarbij de lokale coördinator een duidelijke opdracht heeft
gekregen om de communicatie rondom Fonds voor Oost komend jaar weer flink aan te zwengelen. Deze hernieuwde aandacht zal naar onze mening weer
leiden tot meer aanvragen, meer donaties en meer ondersteunde projecten.
Fonds voor Nieuw-West
Het lokale fonds in Nieuw-West werd dit jaar gelanceerd op 20 juni in Hotel Buiten. Een passende plek, gezien deze gezellige ontmoetingsplek aan de
Sloterplas ontstaan is door een initiatief van bewoners en ondernemers in Nieuw-West. De feestelijke lancering bestond onder andere uit een inhoudelijke
boottocht over de Sloterplas, een quiz over Nieuw-West in het café en het customizen van speciale Fonds voor Nieuw-West T-shirts. Het aantal aanvragen is
nog te laag. Hier wordt aan gewerkt. In Nieuw-West bestaat al van oudsher meer aandacht en ruimte vanuit het stadsdeel, welzijnsinstellingen en
bewonersorganisaties voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven. De positie die het Fonds voor Nieuw-West daarbinnen inneemt als financier in
Nieuw-West is nog in ontwikkeling. Met Eigenwijks – een van de oudste bewonersorganisatie in Nieuw-West – wordt nauw samengewerkt om te bekijken
hoe en welke initiatieven het beste passen binnen het lokale fonds. Onderscheidend is echter sowieso het geldwervende aspect van Fonds voor
Nieuw-West onder bedrijven en bewoners.
Fonds voor Noord
Op woensdag 19 september werd Fonds voor Noord gelanceerd in het Zonnehuis in Noord. Met een programma voor en door Noorderlingen werd het
nieuwe, lokale buurtfonds nu officieel geopend. Dansmakers Amsterdam verzorgde een indrukwekkend optreden. Er was muziek van zangeres Tula Rosa
Zandvliet en rapper Lamyn Belgaroui en film van Remy Vlek. Het programma opende met Massih Hutak’s Ode aan Noord. Theatermaker en Noorderling
Bram Graafland, beter bekend als de Gillende Keukenprins, presenteerde het programma. Onder de sprekers waren onder andere Esther Lagendijk, lid van
het Dagelijks bestuur Amsterdam Noord, Annabelle Birnie, directeur van het AFK, en Hans Gerson, voorzitter van de Cultuurtafel Noord, de initiatiefnemer
van het Fonds voor Noord. De behoefte onder bewoners in Noord om mee te werken is groot; zij zien een noodzaak om bij te dragen aan hun eigen
omgeving. De kansen van een lokaal fonds om invloed uit te oefenen op hun buurt wordt met beide handen aangepakt gezien er vanuit de Cultuurtafel
Noord een sterke betrokkenheid is bij hun omgeving. De positie van het Fonds voor Noord is hierdoor duidelijker dan bijvoorbeeld in Nieuw-West (waar al
meer financieringsstromen voor buurtinitiatieven zijn). In Noord is het daarbij mooi om te zien dat er in het buurtcomité een uitgesproken mix is van alle
lagen uit de bevolking. De verschillende perspectieven van de oude en nieuwe bewoners van Noord komen hier samen.

Fonds voor Zuidoost
Het lokale fonds in Zuidoost is het vierde gerealiseerde fonds en werd op 30 november 2018 gelanceerd in OSCAM. Een mooie avond met entertainment,
een informatief gedeelte en heerlijke hapjes. De hosts, alle artiesten en sprekers wonen in Zuidoost; een feestelijke lancering dus voor en door bewoners.
Tijdens de inloop konden bezoekers genieten van de klanken van de Damsko United Brassband. De avond werd aan elkaar gepraat door host Stacey Esajas.
Er was entertainment van Jeritza Toney, Guillano Herdigein en Jetty Mathurin. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnansing, Annabelle Birnie van het AFK en
Menno Tummers van het PBCF spraken mooie woorden uit over Fonds voor Zuidoost. De organisatie TOCCA van Tosca Vrede had speciaal voor Fonds voor
Zuidoost een op maat gemaakt spel ontworpen, waaraan alle bezoekers konden meedoen. De avond werd afgesloten door DJ MATTA. Bijzonder aan Fonds
voor Zuidoost zijn de vele donaties van particulieren die al zijn ontvangen via het geefplatform. De gevende kant van het stadsdeel is heel kansrijk en
daaruit spreekt ook het draagvlak voor Fonds voor Zuidoost. De bewoners zien het als hún fonds waar iedereen wat aan kan vragen maar ook aan kan
geven. In aanloop naar de lancering heeft Fonds voor Zuidoost een pilot aanvraagronde georganiseerd. Tijdens de lancering werden twee aanvragers blij
gemaakt met een geldbedrag voor hun buurtinitiatief. In totaal zijn er zeven aanvragen ontvangen, waarvan twee projecten gehonoreerd zijn. De
bekendmaking van de twee winnaars tijdens de lancering gaf een
extra boost aan de avond, waar goed duidelijk werd waar het fonds
voor is. Het mogelijk maken van goede buurtinitiatieven in Zuidoost
voor en door bewoners.

“Als iets de buurt verbindt, veel mensen raakt, echt sociaal is, dan zeggen we graag ja. De komst van Fonds voor Nieuw-West juicht hij toe.
Bedrijven en particulieren kunnen hieraan doneren en als bewoners kun je er met een goed idee financieel uit putten.” Sumadi Bambang
Oetomo (buurtcomité lid Fonds voor Nieuw-West)

Voorbeeldprojecten
Fonds voor Oost
Natuurspeeltuin Amstelglorie: In 2018 ondersteunde Fonds voor Oost de aanleg van een nieuwe klimweide, ofwel natuurspeeltuin. Het klimbos is met hulp
van vrijwilligers jong en oud aangelegd. De ontwikkeling van de klimweide is nog in volle gang maar het is nu al een groot succes en er wordt veel in
gespeeld.
Katten in Transvaal: Buurtcommunity Katten in Transvaal bestond in 2018 alweer vijf jaar. Het jubileum werd gevierd op 21 april in de Krugerkamer op het
Krugerplein. Katten in Transvaal wil contacten tussen buurtbewoners in en rondom de Transvaalbuurt stimuleren rondom de gezamenlijke liefde voor
katten. Met de online community als basis is er een buurtnetwerk ontstaan waarin buren elkaar ondersteunen in de verzorging van de katten tijdens
vakanties. Als er iemand ziek is, worden er boodschappen voor elkaar gedaan. Regelmatig worden er barbecue’s, borrels, high tea’s en excursies
georganiseerd. De buurtcommunity zorgt via deze weg voor meer saamhorigheid en verbinding in de Transvaalbuurt.
Fonds voor Nieuw-West
Oogstfeest: Op 29 september vond het Oogstfeest op
Stadsboerderij in Osdorp plaats. Een feest om van te smullen
met lekkere hapjes, workshops en een bijzondere expositie.
Tuinders en cateraars uit de buurt verkochten hier hun
producten en bewoners konden genieten van livemuziek door
lokale artiesten. Oogstfeest 2018 was een podium waar
gezondheid en goed eten centraal stond. Een feest voor
bewoners en organisaties van heel Nieuw-West. Een dag om
elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de boerderij.

Duifies020: Drie maanden lang, elk weekend weer, reist het festival langs unieke en meest opvallende locaties van Amsterdam Nieuw-West. Het doel:
bezoekers verrassen met een verzameling van talentvolle artiesten uit de Amsterdamse muziek, kunst- en designwereld. Zesentwintig van de meest

opvallende, nieuw of nog te ontdekken plekken in Amsterdam Nieuw-West openen hun deuren tijdens Duifies 020. Elke zaterdag en zondag in september,
oktober en november verrast het festival haar bezoeker door hem mee te voeren door de stad naar bijzondere plekjes in alle uithoeken van Amsterdam
Nieuw-West. Locaties van verschillende creatieve jonge ondernemers zullen tijdens de weekenden omgetoverd worden tot een pop-up podium voor
muzikale acts. Tevens zullen er gast exposities zijn van jonge talentvolle Amsterdamse kunstenaars en of designers.
Fonds voor Noord
De Banne Hopper: De Banne Hopper is een kleinschalig elektrisch vervoermiddel. Sinds 2015 rijdt de Banne Hopper in postcodegebied 1034 (Banne) en
haalt en brengt hij mensen die slecht ter been zijn. De Banne Hopper is de schakel in de wijk die waarborgt dat bewoners zelfstandig blijven en toch kunnen
participeren aan het dagelijkse leven in de wijk. De Banne Hopper draagt bij aan het verbreden van het sociale contact en het onderhoud daarvan. Fonds
voor Noord heeft bijdragen aan de aanschaf van een nieuwe elektrische wagen.
Bep en Bodien (Noord): Bep en Bodien is een serie korte, komische films over twee buurvrouwen uit Amsterdam Noord. De serie gaat over vriendschap en
het soms letterlijk niet met en niet zonder elkaar kunnen. De serie steekt in op buurtverbinding. Buurtbewoners zullen een rol spelen, zowel voor als (waar
mogelijk) ook achter de camera. De première is in bioscoop FC-Hyena en wordt omlijst met optredens vanuit de buurt van participerende bewoners en/of
clubs onder de noemer Bep & Bodiens Buurtborrel. Daarnaast volgen er in datzelfde format events op buurtlocaties waarin de serie of delen ervan worden
vertoond met een cultureel randprogramma met buurtoptredens. De serie zal o.a. worden uitgezonden op AT5.
Fonds voor Zuidoost
Creatief lokaal AANWEZIG & BEZIG: In Florijn is er een Creatief
Lokaal AANWEZIG & BEZIG geopend waar bewoners - vooral
kinderen - allerlei creatieve bezigheden gaan organiseren om
samen de buurt mooier en slimmer te maken. Fonds voor
Zuidoost ondersteunde het project Clean up Art, waar
kunstenaar Lord Ogene met kinderen aan het werk gaat om van
grof vuil op straat kunst te maken. Het creatief lokaal bevindt
zich in een leegstaande fietsenstalling, waar een timmerhuis
van gemaakt wordt. Daarnaast zal het timmerhuis ook ruimte

bieden aan jonge denken en doeners die samen de wijk mooier, gezonder en sterker maken.
Zuidoost maakt het van hout: Bewoners kennis laten maken met ambacht middels houtbewerken. Door de opkomst van technologie gaat ambacht namelijk
steeds meer verloren. Middels dit project wordt er toch aandacht besteed ambacht. Buurtbewoners doen vaardigheden op en kunnen hun eigen creaties
maken. Daarnaast wil het project mensen helpen om zelf kleine huishoud klusjes uit te voeren.
Focus
Lokaal
Fonds voor Oost heeft in 2018 een evaluatie met het buurtcomité gehouden over het fonds. Op basis hiervan en de ervaringen van de nieuwe fondsen
hebben we in kaart gebracht hoe we alle fondsen nog beter kunnen inrichten en de buurt het beste kunnen bedienen. In het komende jaar zullen we in
samenwerking met de lokale coördinatoren ons op lokaal niveau (nog meer) richten op de volgende aandachtspunten:
-

Actief inzetten op spreekuren
Verbetering aanvraagformulier: pop-ups met uitleg bij de vragen
Voorbeelden van aanvragen en projecten plaatsen op de website
Mensen uit de wijk trainen om te helpen bij het doen van een aanvraag
Flyers vertalen in andere talen, om een nog bredere doelgroep te bereiken
Comitéleden als ambassadeur in de buurt laten optreden
Diversiteit (in opleiding, leeftijd, gender en achtergrond) binnen het buurtcomité is en blijft leidend
Projectbezoek (foto en tekst vastleggen) is key
Toegekende projecten moeten actiever gevraagd en wellicht verplicht worden om beeldende informatie te leveren
Er moet beter ingezet worden op communicatie

In 2018 hebben ook al flink wat gesprekken plaatsgevonden in het kader van de oprichting van lokale fondsen in de overige stadsdelen. Het doel is om in
2019 alle stadsdelen van Amsterdam van een eigen lokaal fonds te voorzien. Om een lokaal fonds in te richten, op te starten en goed te borgen zijn
betrokken bewoners van essentieel belang. Vanuit Stichting Mensen Maken Amsterdam worden bewoners en organisaties opgezocht om mee te denken
over de lokale fondsen. In alle drie de stadsdelen is daarnaast al contact gelegd met het stadsdeel om elkaar goed te informeren. Ook op wervingsgebied is
er contact gelegd met verschillende lokale partners om een bijdrage te doen aan de buurt-fondsen, zowel inhoudelijk als financieel.

Stedelijk
Uiteraard ligt op stedelijk niveau het komende jaar de focus op de oprichting van de drie overige fondsen. Het streven is om de hele stad te bedienen met
een eigen lokaal fonds. Hiernaast zet Mensen Maken Amsterdam sterk in op het vinden van nog meer partners en het bewerkstelligen van meer stedelijke
financiering voor alle lokale fondsen in Amsterdam. Ook hebben we in 2018 een onderzoek met Van Dooren Advies gedaan naar bereidwilligheid onder
bedrijven en major donors om te geven aan Mensen maken Amsterdam. Hier liggen grote kansen maar daarvoor is een investering in relatiebeheer en
communicatie nodig. Hier zullen we in 2019 verder vorm aan geven.
Organisatie
Mensen Maken Amsterdam
Mensen Maken Amsterdam is de koepelorganisatie waar alle bestaande en toekomstige fondsen in Amsterdam onder vallen. De organisatie bestaat uit
onderstaande mensen en bijhorende taken:
Eefke van Nuenen
Ailbhe Cunningham
Eva Nieuwenhuis
Yacine N’diaye
Jeroen Jonkers

coördinator, strategisch, partners, werving en communicatie
officemanagement, communicatie en planning, coördinator en lanceringen bestaande en nieuwe fondsen
relatiebeheer en fondsenwerving
procedure: overzicht aanvragen, buurtcomité bijeenkomsten, verslaglegging, aanvraagformulier, website, verantwoording
strategisch adviseur, contactpersoon Gemeente Amsterdam

Daarnaast heeft elk lokaal fonds een lokale coördinator. Iemand die de buurt goed kent en het contactpersoon is voor iedereen die iets met het betreffende
fonds te maken wil hebben. Elk lokaal fonds werkt met een buurtcomité van bewoners. Zij beoordelen de aanvragen die binnen komen bij het fonds.
Daarnaast fungeren zij ook als ambassadeur van het fonds in de buurt. Het buurtcomité bestaat uit bewoners uit verschillende buurten en wijken.
Daarnaast wordt er gelet op dat het comité een goede afspiegeling is van alle bewoners van Amsterdam Oost. Hierbij wordt onder andere gelet op
expertise, netwerk, achtergrond en leeftijd.
“Geboren en getogen in Zuidoost, ligt mijn hart hier en bij alle talenten en mooie ideeën die buurtbewoners hebben om Zuidoost nog mooier en rijker te
maken dan het al is. Als ik mijn bijdrage kan leveren bij het vervullen van deze mooie ideeën doe ik dit met de volle 100 procent. En daarom zit ik bij het
Fonds voor Zuidoost om deze dromen en ideeën van buurtbewoners in vervulling te brengen en bij te dragen aan een Zuidoost dat onze harten nog meer
doet verwarmen.” Lesny Heikerk (lokale coördinator Fonds voor Zuidoost)

Fonds voor Oost
De lokale coördinator van Fonds voor Oost is Isa van Bossé. Zij is
tevens actief als sociaal cultureel ondernemer. Voordat zij
coördinator van Fonds voor Oost werd, maakte zij als bewoner
deel uit van het buurtcomité. Isa was bovendien bijna vijf jaar
lang actief als participatiemakelaar van Civic in het stadsdeel;
het stadsdeel en veel van haar bewoners kent zij op haar
duimpje. Het buurtcomité in 2018 bestond uit de volgende
bewoners: Bert Runhaar, Sem Roefs, Semra Aytemur, Gitta van
der Meer, Mart Kamphuis, Remco Mol, Wayra Kowsoleea, Julie
Nederkoorn. Het comité komt maandelijks bijeen om aanvragen
te beoordelen.
Fonds voor Nieuw-West
De lokale coördinator van Fonds voor Nieuw-West is Dasha van Amsterdam. Een bewoner en kenner van Nieuw-West, die hiernaast ook werkt bij de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam als bemiddelaar en organisatieadviseur. Het buurtcomité in 2018 bestond uit de volgende bewoners: Matthijs Valkering,
Carin Schreurs, Wanda van der Linden, Reshma Ramnarain, Vincent Paul, Sumadi Bambang Oetomo, Andre Bos, Jochem Baas, Marijke Hoefdraad, Yvonne
Schippers. Het buurtcomité komt eens per twee maanden bij elkaar om aanvragen te beoordelen. Een deel van het buurtcomité komt voort uit
afgevaardigden van de zeven regiegroepen van bewonersorganisatie Eigenwijks in Nieuw-West. Hierdoor zijn de verschillende buurten in dit grote stadsdeel
goed vertegenwoordigd binnen het fonds. De aanvragen die terecht komen bij Fonds voor Nieuw-West zijn vaak wijk-overstijgende initiatieven.
Fonds voor Noord
De lokale coördinator van Fonds voor Noord is Noord-bewoner Barbara de Meijere. Naast haar werk voor het fonds is Barbara projectcoördinator bij
Stichting Young in Prison, een internationale NGO die jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving. Het buurtcomité in
2018 bestond uit de volgende bewoners: George van Kampen, Mirjam van Dorssen, Aura Lie van Baren, Pim Luitjes, Duko van Nierop, Petra Vermazen, Jur
Jacobs. Het comité komt maandelijks bijeen om aanvragen te beoordelen.

Fonds voor Zuidoost
De lokale coördinator in Zuidoost is Lesny Heikerk. Lesny is een
actieve bewoner in Zuidoost die hier betrokken is bij kunst,
cultuur en welzijn. Als psycholoog gespecialiseerd in kinderen
en jeugd ontwikkelt en voert zij verschillende
sociaal-maatschappelijke projecten uit. Daarnaast werkt zij voor
de Jeugdtheaterschool Zuidoost. Het buurtcomité bestond in
2018 uit de volgende bewoners: Sharon Bispham, Xamirah
Robert, Perry Gits, Lesny Heikerk, Johan Janssen, Johannes van
den Akker, Marsha Peters, Nicola Bastemeijer, Aubid Sarwar. De
eerste officiële aanvraagronde zal plaatsvinden in januari 2019.
Het comité komt maandelijks bijeen om aanvragen te
beoordelen.
Oprichting Stichting Mensen Maken Amsterdam
Tot eind van het jaar was Mensen maken Amsterdam een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en nog geen zelfstandige entiteit. In 2018 zijn
de eerste stappen gezet om Mensen Maken Amsterdam te verzelfstandigen in de vorm van een stichting. Inmiddels is in december 2018 de Stichting
Mensen Maken Amsterdam opgericht. In 2019 zal de stichting voorzien worden van verdere invulling. De stichting coördineert de oprichting, voortzetting,
procedures en een deel van werving van de verschillende lokale fondsen. In de toekomst zou de stichting tevens de backoffice van het Prins Bernhard
Cultuurfonds kunnen overnemen.
De partners van de stichting Mensen maken Amsterdam zijn: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam en
aangesloten fondsen (waaronder Ars Donandi, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, RCOAK, Iona Stichting, Janivo, Hulp na Onderzoek). Ook werkt de
stichting Mensen maken Amsterdam in 2019 nauw samen met de MAEX Amsterdam.

“Noord heeft zich altijd onderscheiden van andere stadsdelen als het om initiatieven gaat. Hier had je pioniers. Het Fonds voor Noord is er
uit liefde voor het stadsdeel.” Willy Smits (Noorderling en mede-oprichter Fonds voor Noord)

FONDS VOOR OOST
Beoordeeld

Project

Bijdrage

mei-14

Bankjescollectief

€ 3.000

heel Oost

mei-14

Kraaipan Oase

€ 3.000

Transvaal, Kraaipanstraat

mei-14

Wat is jouw verhaal?

€ 1.500

heel Oost

mei-14

Verborgen dieren van het Diemerpark

€ 3.000

Diemerpark

mei-14

Super Sint Maarten Oost

€ 3.000

Indische Buurt

jun-14

Fit met de Bootcamp Brothers

€ 1.500

Indische Buurt, Balistraat

aug-14

Uitkramen op de Dappermarkt

€ 1.500

Dappermarkt

sep-14

Keuken van Transvaal

€ 1.500

Transvaal

sep-14

Ponyboerderij op IJburg

€ 3.000

Ijburg, Zandzeggestraat

sep-14

Kookboek Rudolf Diesel Buurt

€ 800

Rudolf Dieselbuurt

nov-14

Sportdag Stichting020

€ 1.375

Sporthal Zeeburg

nov-14

Voorstelling Kids van Amsterdam Oost

€ 2.950

Zeeburgerdijk

dec-14

Drieluik der kans

€ 3.000

Balistraat

dec-14

Oosterparkorkest

€ 1.000

Boerhaaveplein

jan-15

Follies in Frankendael 2015

€ 3.000

Park Frankendael

feb-15

Blonde Bizon huiskamertour

€ 1.000

Oosterparkstraat

feb-15

De Hippel NS 532

€ 1.500

feb-15

HEIM Romeo | Julia

€ 3.000

Museum Perron Oost,
Cruquiusweg
Steve Bikoplein

mrt-15

Bredewegfestival

€ 2.500

Bredeweg

apr-15

Bankjeshopper

€ 1.500

heel Oost

Pilot Buurtmuziekschool

€ 2.620

Indische Buurt
Indische Buurt, Javaplein

apr-15
apr-15

Cultuur-participatie

Sociaal/maat-schappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd / kind

LOCATIE

Muziektheaterfestival Oost in Bloei

€ 3.000

apr-15

Reizen zonder vliegen

€ 835

s Gravesandeplein

apr-15

Weggeefwinkel

€ 1.140

Sumatraplantsoen
Flevopark

mei-15

Buurtcamping

€ 3.000

mei-15

Rode Loper op Ijburg

€ 1.000

Ijburg

mei-15

Ketikoti Kastanjeplein

€ 2.000

Kastanjeplein
Oosterpark

mei-15

Ketikoti estafette / vrijwilligersontbijt

€ 500

mei-15

PROUD Kids van Amsterdam Oost

€ 1.500

Zeeburgerdijk

mei-15

slibvijzel stimuleringsbijdrage

€ 1.000

ijburg
Beukenplein

jun-15

Huiskamerfestival Oost

€ 1.500

jun-15

Project Thuisvoelen

€ 1.500

heel oost

jun-15

Tuin Batjanstraat

€ 1.500

Tidorestraat
Krugerplein

jun-15

Zandkastelen op het Krugerplein

€ 1.500

aug-15

Buiten Thuis Festival (Ambonplein)

€ 1.500

Ambonplein

aug-15

Honingbij Feest (Steve Biko plein)

€ 1.500

Steve Bikoplein

Food Night Lokale Ondernemers

€ 3.000

Javastraat

aug-15

sep-15

Prinsen en Prinsessen Boekenfestival

€ 2.000

Theater Oostblok, Sajetplein

sep-15

Buurtatelier Mette Steincke

€ 1.250

Ambonplein
Javastraat

okt-15

Qunst in de Javastraat

€ 750

okt-15

Kindervoorstelling in Jeugdland Oost

€ 1.500

Jeugdland Oost

okt-15

Sinterklaas op Ijburg

€ 2.000

Ijburg
Ambonplein

nov-15

Winteroptocht Ambonplein

€ 1.000

nov-15

Schaakschool Indische Buurt

€ 3.000

Indische Buurt - heel Oost

dec-15

Kerstboulevard Oostpoort

€ 3.000

Oostpoort

uitgegeven 2014

€ 26.125

uitgegeven 2015

€ 59.595

TOTAAL 2014 en 2015

€ 85.720
2016

Beoordeeld

Project

Bijdrage

Cultuur-participatie

Sociaal/maat-schappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd / kind

LOCATIE

jan-16

Huiskamerfestival Oost

€ 1.500

rondom Beukenplein

jan-16

Sebastian Helsloot

€ 750

langs Zeeburgerdijk

jan-16

Buurtbuik Oost

€ 1.000

Makassarplein

feb-16

€ 400

Makassarplein

feb-16

Vereniging Aaneen, internationale
vrouwendag
Stichting Groen in Grijs

€ 1.500

Watergraafsmeer, Middenweg

feb-16

Meet the Locals

€ 1.500

Kop van Java Eiland

feb-16

Soep langs de lijn

€ 1.000

Watergraafsmeer, Ijburg

feb-16

Monique Dames, Betondorplied

€ 1.500

Betondorp

mrt-16

Alle Kleuren Oost

€ 2.000

Javaplein

mrt 16

Circus Blixem

€ 1.500

Transvaal, Krugerplein

mrt 16

Dapperbuurt Natuurlijk, Dorette Evers

€ 750

Dapperbuurt

mrt 16

Hartjesfestival

€ 2.000

Betondorp

mrt 16

Namen en Nummers

€ 2.000

Oud Oost, Kastanjeplein

mrt 16

Schaakbord Oost

€ 500

Bij Tropenmuseum

apr-16

Geke Oosterhof

€ 1.500

CBK Amsterdam

apr-16

Stichting Move

€ 800

Ambonplein

mei-16

Stichting Angel / Henna Trustfull

mei-16

Stichting Mighty Radio Botai

600
Ingetrokken
€ 2.314

mei-16

Buurtloop OHG

ingetrokken

jun-16

Buurtcamping Flevopark

€ 3.000

Flevopark

jun-16

Eendagsliederen

€ 1.000

Batjanbuurt

jun-16

Amsterdam Buurtfilmfestival

€ 3.000

Indische Buurt

jul-16

Commelinstraat

€ 1.500

Dapperbuurt

jul-16

Hella de Groot

€ 880

Transvaalbuurt

jul-16

Jaap vd Beukel

€ 1.500

Ijburg

sep-16

Life & Style

€ 1.500

Indische Buurt

sep-16

Sterren stralen overal

€ 2.450

Indische Buurt

sep-16

Flevopark Vol Vogelkoren

€ 800

Flevopark

sep-16

Zeeburg Zingt

€ 325

Amsteldorp

sep-16

Stichting Sadhna

€ 850

Oosterparkbuurt

okt-16

Sinterklaas op Ijburg

€ 1.500

Ijburg

okt-16

Van mond tot kont gezond

€ 564

Transvaalbuurt

okt-16

VvE Nautilus

€ 2.900

Zeeburgereiland

okt-16

Zeeburg Zingt

€ 275

Czaar Peterbuurt

nov-16

Aquabubbles

€ 1.500

Flevopark

nov-16

Vrienden van het Oosterpark

€ 300

Oosterparkbuurt

nov-16

Warm Wishes

€ 2.300

Indische Buurt

nov-16

Batjan Zondag

€ 800

Batjanbuurt

nov-16

Kerst Klaverjas Toernooi

€ 495

Watergraafsmeer

nov-16

Stichting Stadsboeren

€ 1.500

Overamstel

€ 51.453
2017
Beoordeeld

Project

Bijdrage

jan-17

Buurtcoorperatie OHG

€ 2.840

Oostelijk Handelsgebied

jan-17

Dwars door de buurt

€ 3.000

Dapperbuurt

jan-17

Vrijmarkt (Loes Soons)

€ 756

Eikenplein

jan-17

Stichting Move

€ 500

Indische Buurt

feb-17

Sam Jelsma

€ 500

Ijburg

feb-17

Assadaaka Community

€ 818

Indische Buurt
Oostelijke Handelsgebied

feb-17

Cultuur-participatie

Sociaal/maat-schappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd / kind

LOCATIE

Buurtloop OHG

€ 1.600

feb-17

Namen & Nummers

€ 1.500

Oosterparkbuurt

mrt-17

River of Herbs

€ 1.500

Watergraafsmeer
Overamstel

apr-17

Bijlmerbajes Bios

€ 1.000

apr-17

Gezicht van de Dapperbuurt

€ 482

Dapperbuurt

apr-17

Indische Buurt Festival

€ 2.000

Indische Buurt
Overamstel

apr-17

Openluchtcafe Lola Lik

€ 1.050

apr-17

Stichting Schaakschool

€ 1.500

Indische Buurt

apr-17

Kindertuin

€ 1.495

Transvaalbuurt
Indische Buurt

mei-17

Het Buurtatelier

€ 1.650

mei-17

De Nieuwe KHL

€ 1.500

Oostelijk Handelsgebied

mei-17

Resto Oost

€ 1.800

Oostpoort

Boerderij Ijburg

€ 2.000

Ijburg

jun-17

jun-17

Buurtcamping

€ 1.000

Flevopark

jun-17

Komkommerkaravaan

€ 2.000

Indische Buurt

Supersintmaarten

€ 1.000

Indische Buurt

jun-17

€ 31.491
jul-17

Cultuur-participatie

Sociaal/maat-schappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd / kind

Pride Oost

€ 2.000

Indische Buurt

jul-17

Stichting Project Oost

€ 850

Indische Buurt

jul-17

KIWOS

€ 1.500

Oost
Betondorp

sep-17

Pieter de Paauw

€ 755

sep-17

Live muziek in Betondorp

€ 725

Betondorp

okt-17

Buurtkrant Amstelkwartier

€ 600

Amstelkwartier

Mobil

€ 1.500

Overamstel

Bijentotem

€ 1.230

Watergraafsmeer

€ 2.400

Oostpoort

nov-17
nov-01
jan-18
jan-18
jan-18
feb-18

Dwars door Oost
Stichting Eerherstel Joodse
Begraafplaats Zeeburg
Stichting Shafia's Creativiteit
Internationale vrouwendag

feb-18

Smartlappenkoor

€ 260

Betondorp

feb-18

Wat zou jij doen? 4&5 mei

€ 1.500

Oostelijk Havengebied
Transvaal Buurt

feb-18

Katten in Transvaal

€ 575

feb-18

Meevaart

€ 1.000

Indische Buurt

mrt-18

Buurt run OHG

€ 800

Oostelijk Havengebied
Transvaal Buurt

mrt-18

Pride Oost Transvaal

€ 3.000

apr-18

Pleingames

€ 2.000

Oost

apr-18

Pakhuis Wilhelmina

€ 3.000

Oostelijk Havengebied

Speeltuin Amstelglorie

€ 2.000

Amstel
Dapperbuurt

apr-18
mei-18

Stichting de Kraanvogel

€ 500

mei-18

Buurtfeest Middenmeer

€ 1.500

Middenmeer

jun-18

Eesterfestival Buurtcoöperatie OHG

€ 1.000

Oostelijk Havengebied
Amstelkwartier

jun-18

Kunstfestival Amstelkwartier

€ 850

jun-18

Filmproject Eenzame Ouderen

€ 3.000

Indische Buurt

jun-18

Gouden Hof

€ 800

Ijburg
Indische Buurt

jul-18

Culturele Apotheek

€ 600

sep-18

3 jarig bestaan Archipel

€ 2.800

Indische Buurt

sep-18

Gezonde stad-Park om de hoek

€ 1.600

Transvaal
Oost

sep-18

Komkommerkaravaan

€ 2.500

sep-18

SET Ijburg

€ 1.500

Ijburg

sep-18

Vaders van Coen

€ 2.820

Indische Buurt

Stichting Perspectief

€ 1.500

Indische Buurt

okt-18

okt-18

ZMAK

€ 1.000

Zeeburger eiland

okt-18

Stichting Al Maarif

€ 2.500

Betondorp
Ijburg

nov-18

Youth on the Move

€ 2.800

nov-18

Svenja Korver-The Cypher

€ 1.500

Ijburg

nov-18

Buurtsoos Java eiland

€ 500

Java eiland

Project

Bijdrage

FONDS VOOR NIEUWWEST
Beoordeeld

Cultuurparticipatie

Sociaal/maatschappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd /
kind

LOCATIE

aug-18

Oogstfeest

€ 2.140,00

Osdorp

aug-18

Future Play

€ 2.000,00

Nieuwe Meer

aug-18

Duifies 020

€ 5.000,00

Nieuw-West

aug-18

SamenSterk

€ 2.000,00

Nieuw-West

okt-18

Leven in het Museum

€ 3.450,00

Slotermeer

dec-18

Follow the Night
Totaal

€ 1.700,00
€ 16.290,00

Slotermeer

Beoordeeld
nov-18

Project
De Kerstmarkt

Bijdrage

nov-18

De Bannehopper

nov-18

Tentoonstelling ter ere van Molenwijk
Samenlezen met ouderen

€ 3.000,00
€ 925

Molenwijk

nov-18
dec-18

Buurtcentrum de Driehoek

€ 300

Tuindorp/Buiksloot

dec-18

Jan van der Horn

€ 1.250

Sixhaven/Ijplein

dec-18

Ons Koekoeksnest

€ 1.000

Vogelbuurt

dec-18

Stichting Mattiez

€ 1.000

Nieuwendam

dec-18

De Werf in beweging

€ 3.000

NDSM werf

Totaal

€ 14.975,00

Beoordeeld
nov-18

Project
Aanwezig & bezig

Bijdrage

nov-18

Zuidoost maakt het van hout

€ 2.000,00
€ 1.500

Totaal

€ 3.500,00

FONDS VOOR NOORD
Cultuurparticipatie

Sociaal/maatschappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd /
kind

€ 1.500,00

LOCATIE
Van der Pekbuurt

€ 3.000,00

De Banne
Buurthuizen in Noord

FONDS VOOR ZUIDOOST
Cultuurparticipatie

Sociaal/maatschappelijk

Buurtnatuur

Sport

Ouderen

Jeugd /
kind

LOCATIE
Florijn
Ganzenhoef

