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In 2021 bestond Fonds voor Noord drie jaar! Qua coördinatie heeft Fonds voor Noord

een wat roerig jaar achter de rug. Vanwege omstandigheden heeft de stichting

meerdere malen de coördinatie van het buurtfonds over moeten nemen. Dit heeft

waarschijnlijk bijgedragen aan het lager aantal aanvragen en minder aanwezigheid in de

buurt dan we hadden gewild. 

Het buurtcomité werd in 2021 versterkt met vier nieuwe leden: Joyce Adams, Indra

Damwijk, Sanoe Sadhoe en Noah van Nieuwenhoven. Zij vertegenwoordigen o.a.

Holysloot, De Banne en Slotermeer. Bovendien betekende dit vier nieuwe perspectieven

die zorgden voor meer diversiteit op het gebied van leeftijd, doelgroep en expertise.  
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30 toekenningen

65.799 euro
toegekend

20 stichtingen, 3
vereniging en 7
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

87 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen

Activiteiten Fonds voor Noord

WAT WE GEDAAN HEBBEN



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

een project rondom inclusiever lesmateriaal op scholen in Noord en workshops waar

jongeren uit Noord zelf een eigen Noord-pak konden maken.

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

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

Het leeuwendeel van de evaluaties was positief. Aanvragers waren te spreken over de

heldere en snelle communicatie, goede voorlichting en het projectbezoek. Tips die

Fonds voor Noord meekreeg vanuit de buurt waren o.a. meer de buurt in, spreekuren

organiseren, een inclusiever buurtcomité en extra budget. Het buurtcomité gaf aan dat

de diversiteit van projecten dit jaar omhoog is gegaan en dat het buurtfonds weer

gegroeid is. Tegelijkertijd ontstond ook het gevoel dat als het aantal aanvragers blijft

toenemen en het besteedbare budget gelijkt blijft, het in de toekomst lastig kan

worden. 
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in noord ontvingen het meeste geld?

Ingediend Toegekend

De buurtinitiatieven hebben in totaal €193.364 aangevraagd
via ons digitale formulier op de website. Fonds voor Noord
heeft €65.799 toegekend aan mooie initiatieven die de
buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Noord 73 aanvragen waarvan er
32 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat jaar
€158.602 aan. Hiervan werd €47.600 toegekend. 
In 2021 ontving Fonds voor Noord 87 aanvragen waarvan zij
30 projecten voor een bedrag van €65.799 hebben
toegekend.

Aangevraagd Toegekend
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Projectvoorbeeld #3
Met een bijdrage van 1500 euro van Fonds voor Noord kon Stichting Florakokjes wekelijks
gezonde maaltijden koken met kinderen uit minimagezinnen. 
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De kids hebben kennisgemaakt met

gerechten uit verschillende culturen: van

zuurkoolstamppot tot roti kip.

Samenwerken in de keuken, maar ook

vooraf samen boodschappen doen en na

afloop samen opruimen en afwassen bleek

soms lastig, maar juist daarom ook heel

leerzaam. 

Het project heeft bijgedragen aan de

doelen van Stichting Florakokjes: gezond

eten, ontwikkelen van sociale

vaardigheden, respect krijgen voor elkaars

culturen en het vergroten van de sociale

contacten in de buurt.  

In september zijn wij verhuisd naar onze

nieuwe locatie aan de Kamperfoelieweg

207 (Het Antoniushuis). De nieuwe locatie

bracht wat praktische uitdagingen met

zich mee. Er miste keukengerei. 

Een deel van dit probleem is inmiddels

opgelost en wij hopen volgend jaar nog

wat extra materiaal te kunnen aanschaffen.

Daarnaast bleken er extra vrijwilligers

nodig.

Wat is er gelukt?

Project: Gezonde maaltijden met kinderen uit

Noord

Bijdrage Fonds voor Noord: 1500 euro

Aantal deelnemers in Noord: 750

Aantal activiteiten: 25 clubweekenden

Aantal vrijwilligers: 12 peer weekend

Wat ging er minder goed?



LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN
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Verenigd Noord | Lucas Huikeshoven                                                           € 1.500,00
Speelgoedpakket voor diversiteit | Nivari van der Voorde                          € 1.500,00
Zandbak |Tello Neckheim                                                                               € 1.500,00
Gezond Koken en Eten  |Flor Angel Paula                                                     € 1.452,00
Lorenzo Mignacca |Lorenzo Mignacca                                                          € 1.500,00
Theatercursus Kinderen Gele Pomp | Sara van Nes                                        € 500,00
Foto expositie 100 jaar Tuindorp Oostzaan |Andrew van der Beek             € 1.500,00
Halloween op NoordOogst |Stichting Hemeltjelief                                       € 3.000,00
Wij zijn Noord | Stichting IMC Weekendschool                                              € 1.680,00
Welkom In Noord feest | Stichting Warm Welkom                                        € 1.500,00
Kindercircus tijdens NDSM OPEN | Stichting Open NDSM                            € 1.500,00
Ons Project | Stichting Buurthuis Van der Pek                                              € 2.920,00
Gezonde leefstijl en welzijn voor vrouwen in Noord | Stichting Cleopatra   € 2.610,00
Circuszomerfeest voor de jeugd | Stichting Arts in Motion.nl                      € 3.000,00
Open Atelier Modestraat | Stichting de Modestraat                                      € 3.000,00
21-Century Talents | Stichting Warm Welkom                                                € 2.247,20
De Groene Zomerweek  | Voorleesservice Volewijck                                     € 2.650,00
Florakokjes Minima Kidsclub | Stichting de Florakokjes Minima Kidsclub     € 1.500,00
De Vrije Vogeltrektocht | Stichting Amsterdams Jeugdtheater Collectief  € 3.000,00
Poëzie op de stoep Amsterdam Noord | Stichting Granate                           € 1.500,00
Het Burenboek | Stichting Robin Food Kollektief                                          € 3.000,00
DAT!theater op straat |Stichting DAT!school                                                 € 2.750,00
Kinderboerderij Dierendok |Stichting Cordaan                                              € 2.940,00
Thema workshops in de Rietwijker |Stichting TS                                           € 2.800,00
Chaos naar buiten |Natuurspeeltuin Amsterdam Noord                                € 2.250,00
Verdedig Noord School |Stichting Verdedig Noord                                     € 3.000,00
 Noord Records | Stichting De Muziekstraat                                                  € 3.000,00
Het Ware Noorden | Lichtfestival |  Vereniging de Ceuvel                           € 3.000,00
Voedseltuin-Ijplein |Vereniging voedseltuinijplein                                        € 2.000,00
Klimaatadaptief |Vogeldorp Vereniging van Eigenaren Vogeldorp             € 3.000,00



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


