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WAT WE GEDAAN HEBBEN

In 2021 bestond Fonds voor Oost zeven jaar! Om dit te vieren organiseerden we in juli

een zomerborrel voor initiatiefnemers, aanvragers, partners en andere betrokkenen. Een

middag waar mensen elkaar konden ontmoeten en nieuwe samenwerkingen zijn

ontstaan. 

Het aantal aanvragen in Oost nam dit jaar iets af, een duidelijk gevolg van de

coronamaatregelen, maar toch wisten we weer bewoners te bereiken die nooit eerder

ergens anders een aanvraag deden. Hoewel de maatregelen het ook voor het

buurtfonds moeilijker maakten om in de buurt aanwezig te zijn, is er geprobeerd zo veel

mogelijk mensen te ontmoeten. Zo was Fonds voor Oost aanwezig bij

informatiemarkten in de buurt, kennisavonden in buurthuizen en hebben we veel

persoonlijke gesprekken met bewoners gevoerd. 
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Activiteiten per buurtfonds 

29 toekenningen

55.169 euro
toegekend

12 stichtingen, 6
vereniging en  11
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

70 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen



Het buurtcomité werd in 2021 versterkt met drie nieuwe leden: Kay de Vries, Marianne

van Kalmthout en Mohan Verstegen. Vanuit Science Park en Oostpoort brengen zij

kennis uit twee buurten die nog niet gerepresenteerd werden binnen het buurtfonds.

Daarnaast brachten zij drie uiteenlopende profielen mee die zorgen voor nieuwe

perspectieven binnen de groep. 

Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a.

kinderactiviteiten bij Jeugdland, de buurttuinen in de Transvaal en de open dag voor de

buurt van de Muiderkerk. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen de behoeftes in de buurt werd er dit

jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als onder alle aanvragers.

Het leeuwendeel van de evaluaties waren positief, met name was men positief over de

snelheid, de transparantie alsook het advies dat aanvragers kregen. Tips die Fonds voor

Oost meekreeg vanuit de buurt waren o.a. meer projecten bezoeken, minder streng

beoordelen en meer hulp bij het indienen van een aanvraag. Het buurtcomité sprak de

wens uit om nog meer kleine aanvragen te willen ontvangen en nog meer de

samenstelling van het buurtcomité te versterken. 
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Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal voor een bedrag van
€144.601 aangevraagd via ons digitale formulier op de
website. Fonds voor Oost heeft €55.169 toegekend aan
mooie initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker
maken.

Ingediend Toegekend In 2020 ontving Fonds voor Oost  106 aanvragen waarvan
er 45 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat
jaar €207.024 aan. Hiervan werd €70.872 toegekend. 
In 2021, mede voor de Covid 19 maatregelen ontving Fonds
voor Oost 70 aanvragen waarvan zij 29 projecten voor een
bedrag van €55.169 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #1
Een aanvraag van een bewoner van Oost samen met Stichting Trio Thuis. Een aantal zangsessies
met buurtbewoners in de open lucht waar bewoners canons zingen onder begeleiding van
muzikanten. Fonds voor Oost kende 1500 euro toe waarmee dit onderdeel van de plannen
gerealiseerd kon worden.
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'We breidden de zangsessies met

buurtbewoners uit naar steeds andere

plekken. Dit bleek een goede zet. Op het

Afrikanerplein leidde de samenwerking

met de buurttuin tot een grote opkomst. 

Erg leuk was de aanwezigheid van veel

kinderen, die allen enthousiast meezongen

en -dansten. 

 

Na de zomervakantie pakten we het

zingen weer op en organiseerden we

sessies op het Transvaalplein. Wij

ontmoetten daar bewoners van een hele

diverse culturele achtergrond en van hen

leerden wij nieuwe liedjes. Daarvan

maakten wij weer mooie strijktrio

arrangementen. '

'Tot onze spijt werd de aanvraag bij

het Fonds Podiumkunsten niet

gehonoreerd. Gelukkig konden we

met de bijdrage van het Fonds voor

Oost toch een essentieel onderdeel

van ons plan uitvoeren; het Zingen

met de Buurt.'

'Zingen bleek een fantastische manier

om buurtbewoners met elkaar te

verbinden in een tijd waarin menselijk

contact belangrijker dan ooit was,

maar tot een minimum beperkt werd

door de maatregelen i.v.m. Corona.'

Terugblik van de aanvragers:

Project: Pleinen vol Muziek - Zingen met de

Buurt

Bijdrage Fonds voor Oost: 1500 euro

Aantal deelnemers in Oost: 175

Buurten in Oost: Transvaalbuurt



Hear me now Amsterdam Oost | Stichting Mazi                                                   € 2.750,00
Onze Huiskamer - |  St de kids van Amsterdam Oost                                           € 2.800,00
Liefde in een doosje | Saroda Mitrasing                                                                   € 900,00
Bori het chefs platform | Nikita Tjon-affo                                                               € 1.500,00
Piano voor de Nieuwe KHL | De Nieuwe KHL                                                        € 2.025,00
Artis in Oorlogstijd Jongerenproject | Theater Na de Dam                                 € 3.000,00
Kunsthek Oosterpark | Suzanne Groen                                                                     € 270,00
Fort Plankensteijn 2.0 | Stichting Nowhere                                                           € 3.000,00
Sappho De Potkast | ACI Gerretsen                                                                       € 1.500,00
OOSTCAST Andreas Bonnplein | Arjan Braaksma                                                 € 1.500,00
Social Media cursus  | De Vrouwenbazaar                                                               € 500,00
De Vrije Vogeltrektocht | Stichting A'dams Jeugdtheater Collectief                  € 3.000,00
Vondelpark Live | Buutvrij                                                                                     € 3.000,00
Pleinen vol muziek | Michiel Weidner                                                                     € 1.500,00
Flevopark 90 jaar  | Stichting Simpel+                                                                  € 3.000,00
Studio Queer Studio/K |                                                                                          € 1.500,00
Dammen en Duiken | AANEEN                                                                               € 2.734,00
Anna’s Tuin & Ruigte | compost hotspot voor de buurt                                        € 1.500,00
The fourth wall is missing | Cindy Wegner                                                             € 1.000,00
Uitvoering Corona Suite | Onno van Swigchem                                                   € 2.000,00
 Zomerprogramma op Jeugdland | Stichting Jeugdland Amsterdam                 € 3.000,00
Afrogrooves Pop-up Jamsessies Stichting Afrogrooves                                       € 1.500,00
Buurtuin Transvaal 10 jaar | Vereniging Buurttuinen Transvaal                             € 1.665,00
Open dag “Het geheim achter de toren” | Muiderkerk                                             € 325,00
t Zuintje, schooltuin | Olag Bergkamp                                                                    € 1.000,00
De Tijger toneelvoorstellingen 2022 | Toneelvereniging De Tijger                      € 2.700,00
De Buurtkringloop | Sophie van IJken                                                                    € 1.500,00
Mantelzorgdag | Life&Style                                                                                     € 1.500,00
Sociale fietswerkplaats: “Schept ‘n Band”  | Schept 'n Band                               € 3.000,00
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LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN



TER VERGELIJKING: DE
BUURTFONDSEN SAMEN IN
CIJFERS 
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7 buurtfondsen

151 toekenningen

316.613 euro
verdeeld

60 stichtingen, 16 verenigingen
en 55 privépersonen kregen een

bijdrage

93 vrijwillige
buurtcomitéleden357 aanvragen

60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

63 buurtcomité-
vergaderingen

2021

2020 200
toekenningen

80 vrijwillige
buurtcomitéleden

387 aanvragen
60.000 euro

budget per jaar
per buurtfonds

2020

2021

6 buurtfondsen308.272 euro
verdeeld

83 stichtingen, 8 verenigingen
en  109 privépersonen kregen

een bijdrage

57 buurtcomité-
vergaderingen


