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In juli 2021 werd ons zevende buurtfonds gelanceerd in het Centrum van Amsterdam!
Een moment waar we lang naartoe hebben gewerkt en feestelijk van start ging in de
Oude Kerk. Met de komst van Fonds voor Centrum bedienen we officieel bewoners in
de héle stad. Iets daarvoor gingen we al live met de Fonds voor Centrum website met
een gloednieuwe huisstijl voor alle buurtfondsen.

In aanloop naar de lancering toe kon Fonds voor Centrum gebruik maken van alle
kennis en ervaring die inmiddels is verzameld bij MMA, zowel bij de stichting zelf alsook
de lokale coördinatoren van de andere buurtfondsen. In samenwerking met twee lokale
coördinatoren Michel en Anouschka verzamelden we maar liefst tien betrokken
buurtbewoners die plaatsnamen in het buurtcomité en hielpen bij de organisatie van de
lancering en de beoordeling van de allereerste aanvraag-ronde in juli. Vanaf september
2021 ging de procedure van Fonds voor Centrum officieel van start. In totaal ontving
het buurtfonds in vier maanden 34 aanvragen met uiteenlopende thema’s! Een goede
en succesvolle start.

34 aanvragen

10
buurtcomitévergaderin
gen

10
buurtcomitéleden

16 toekenningen

25.000 euro
budget

20.600 euro
toegekend

JAARVERSLAG / PAGINA 1

11 stichtingen, 0
verenigingen en 5
privépersonen
ontvingen een
bijdrage

150.000

De buurtinitiatieven hebben in totaal €41.250
aangevraagd via ons digitale formulier op de website.
Fonds voor Centrum heeft €20.600 toegekend aan mooie
initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker maken.

100.000

50.000

0

Aangevraagd

In 2020 bestond fonds voor Centrum nog niet. Fonds
voor Centrum werd in juli 2021 opgericht en vanaf
september 2021 konden buurtbewoners een aanvraag
indienen..

Toegekend

Thema's toegekende projecten

Doelgroepen toegekende projecten
Volwassenen 25-65 jaar
6.3%

Empowerment en talentontwikkeling
Geschiedenis en cultureel erfgoed

Hele buurt
31.3%

Groen en publieke ruimte
Kunst, cultuur en cultuurparticipatie
Specifeke doelgroepen
37.5%

Verbinding en ontmoeting
Voedsel en/of gezond eten
Zorg en welzijn
0
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6

8
Ouderen boven de 65
6.3%

Welke buurten in centrum ontvingen het meeste geld?
Oostelijke Eilanden Kadijken
Burgwallen
Heel Centrum
Jordaan
Nieuwmarkt/ Lastage
Grachtengordel
Weesperbuurt / Plantage
€0

€1.000 €2.000 €3.000 €4.000 €5.000
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Kinderen tot 12 jaar
18.8%

Projectvoorbeeld #5
Met een bijdrage van 2100 euro van Fonds voor Centrum kon stichting Accu een Lichtjes Parade
organiseren op de Oostelijke Eilanden. Het buurtcomité was enthousiast over dit project omdat
het echt kon zorgen voor verbindingen tussen buurtbewoners en ze vonden het een mooi
eerbetoon aan iedereen die iemand tijdens de corona-pandemie verloren was.

Terugblik aanvragers
Jos Zandvliet schreef special voor de
gelegenheid een lied ‘Ik hou je in mijn hart’.
Een twintigtal buurtbewoners studeerde
samen met Jos het nummer in om het te
laten horen in de buurt.
'Veel mensen zagen elkaar die avond voor
het

eerst.

Het

zorgde

meteen

voor

verbinding. Er werden verhalen gedeeld
en iedereen keek uit om tijdens de
Lichtjestocht mee te zingen.'
'Ruim honderd buurtbewoners van de
Oostelijke Eilanden namen deel aan de
Lichtjestocht en droegen een lichtje met
een naam van een dierbare mee. Het was
een indrukwekkende tocht voor jong en
oud.

De

lichtdieren

en

lichtgevende

engelen zorgden ervoor dat het ook voor
kinderen ‘licht’ bleef. We werden op de
route

veel

aangesproken

door

buurtbewoners. ‘Wat mooi!, waar is dit
voor?’ En als ze de uitleg hoorden was de
reactie heel positief. Velen sloten nog aan
of

kwamen

later

voor

het

Lichtjesprogramma. '
'Onder het genot van een drankje en
drankje (met smaken uit de buurt vanuit

Project: Organiseren Lichtjes Parade

diverse achtergronden) werd er nog een

Bijdrage Fonds voor Centrum: 2100

hele tijd nagepraat. Ontroerende verhalen

Aantal deelnemers in Centrum: Ruim 100

over liefde en gemis werden gedeeld.'

buurtbewoners van de Oostelijke eilanden
namen deel aan de lichtjestocht en droegen
een lichtje met een naam van een dierbare.
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LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN

Hoodlab | Arjen Heus
Struikelstenen | Nanette Oosterwijk
Buurtfestival | Elena Simons
Lichtjes Parade Oostelijke Eilanden | Stichting ACCU
Pop-In Culturele Dag | Stichting Red Light Arts and Culture
De Amsterdamse Bakfiets | Stichting Studio Pancake
Bachweek | Stichting Luther Museum Amsterdam
Boek Achter het hekje | Adriana Charria Cortés
Een jonge blik op de Jordaan | Krassimira Dimitrova - Rozendal
Socratische gesprekken | Stichting Amsterdam Dog Parade
Opening BuurtBuik Centrum | Stichting BuurtBuik
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€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.100,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00

DE BUURTFONDSEN SAMEN
IN CIJFERS

2021

357 aanvragen

151 toekenningen

2020

387 aanvragen

200
toekenningen

93 vrijwillige
buurtcomitéleden

60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

80 vrijwillige
buurtcomitéleden

60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

2021

63 buurtcomitévergaderingen

316.613 euro
verdeeld

7 buurtfondsen

60 stichtingen, 16 verenigingen
en 55 privépersonen kregen een
bijdrage

2020

57 buurtcomitévergaderingen

308.272 euro
verdeeld

6 buurtfondsen

83 stichtingen, 8 verenigingen
en 109 privépersonen kregen
een bijdrage
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