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Geachte leden van de commissie,

Het jaar 2020 is voor een groot deel bepaald door de Corona epidemie en had zijn weerslag op de activiteiten van Stichting Moving 
Arts Project. Samen met de rest van het veld is er gezocht naar mogelijkheden binnen de beperking.  Het was daarmee een jaar vol 
tegenstrijdigheden. Als gevolg van alle maatregelen konden er geen grootschalige participatieve projecten worden georganiseerd. 
Sommige ontwikkelde alternatieven versterkten de onderliggende ideeën, anderen waren door gebrek aan nabijheid, minder 
betekenisvol dan het origineel. Er waren ook ronduit teleurstellingen, zoals het aflassen van zowel de herneming van De Kleine 
Prins in ITA als de viering van het 10 - jarige bestaan van de stichting op het Krugerplein. Bijzonder was de publicatie van Sandra 
Trienekens’ boek Participatieve Kunst, waarin MAP een van 4 Nederlandse praktijkvoorbeelden is en de schrijver een lans breekt voor 
de participatieve praktijk. 

Het bestuur heeft grote waardering voor het cultureel ondernemerschap van het team. Ook in 2020 is de stichting financieel 
gezond en is er geen beroep gedaan op de verschillende Corona regelingen. We sluiten het jaar zelfs af met een bescheiden winst.  
Wel waren er verschuivingen zichtbaar als gevolg van de maatregelen. Hieronder valt met name de verhouding eigen inkomsten 
- overheidsgelden, dat uitkomt op een aandeel van 35% van de 4-jarige regeling van Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), 
22% overige publieke bijdragen en 43% eigen inkomsten. Het hogere percentage AFK bijdrage is te verklaren uit relatief minder 
subsidies en eigen inkomsten dan in 2019 vanwege de Corona-crisis en als gevolg daarvan het ontbreken van een grootschalig 
project in 2020.

Met de Verantwoording 2020 sluiten we de periode van 4 jarige subsidie van het AFK af. Het grootste deel van onze ambities uit 
het Ondernemingsplan 2017 - 2020 zijn verwezenlijkt. Met innovatieve participatieve kunstprojecten werd de identiteit van de 
stichting verder aangescherpt en de zichtbaarheid vergroot, het aantal opdrachten, samenwerking en/of advies zijn toegenomen. Dit 
heeft bijgedragen aan een stabiele bedrijfsvoering, de toename van eigen inkomsten en groei van betrokken ZZP’ers. De ingezette 
beweging, van een lokaal naar een meer stedelijk opererende organisatie vertaalde zich, ondanks de pandemie, ook dit jaar in de 
substantiële hoeveelheid activiteiten die we hebben uitgevoerd in alle windstreken van de stad. Met een totaal van 385 activiteiten, 
697 deelnemers en 15.559 bezoekers is het bereik hoger dan verwacht. 

Het bestuur kijkt met trots terug op de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar, met name de manier waarop deze periode met het 
bijzondere jaar 2020 is afgesloten.  

 
Namens het bestuur van stichting Moving Arts Project, Joep Meester, penningmeester,
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1 
BESTUUR & 

ORGANISATIE

DE DAGELIJKSE LEIDING
Bestaat uit: 

 • Artistieke leiding: Diane Elshout (dans- en theatermaker, 
theaterwetenschapper), Noud Verhave (beeldende kunst, fotografie) en 
Janine Toussaint (architectuur en stedenbouw) (3x1,0fte). 

 • Zakelijk leider: Kristien van den Oever (0,3 fte)
 • Ay Mey Lie - Pr-communicatiemedewerker (0,1 fte) 

De artistieke leiding richt zich primair op het ontwikkelen van de 
artistiek inhoudelijke lijnen en de daaruit voortvloeiende concepten 
en projecten. Hieraan gerelateerd is werven en onderhouden van het 
netwerk van deelnemers, vrijwilligers en (lokale) partners – sociaal 
| politiek | cultureel. Daarnaast worden alle grafische ontwerpen, de 
website en decorontwerp intern ontwikkeld en uitgevoerd. Door deze 
korte lijnen werkt het team zeer efficiënt en kostenbesparend; voor 
deze taken hoeven geen externen te worden ingehuurd en kunnen 
bovenal vorm en inhoud elkaar versterken en flexibel op elkaar 
anticiperen. 
De zakelijk leider werkt strategisch en overkoepelend en heeft, 
in nauwe samenwerking met het artistieke team, vanuit die 
visie in 2019 fondsen geworven, gewerkt aan opdrachten en 
partnerschappen.  
Na een inspirerende en prettige samenwerking heeft Kristien van de 
Oever in september 2020 haar werkzaamheden bij MAP beëindigd 
wegens het starten van een nieuwe baan. . Zij blijft bereikbaar voor 
advies en ook zetten we ons prikkelende  gesprek verder voort. 
Als gevolg van de relatieve stilte tijdens corona hebben we besloten 
te wachten met de werving voor een nieuwe zakelijke leiding tot 
februari 2021. 

Projectmatig betrokken medewerkers 
Projectmatig werden meerdere medewerkers en vrijwilligers 
betrokken, die ten laste van de betreffende projectbegroting 
kwamen.
Diverse (tijdelijke) professionele medewerkers en vrijwilligers

 • Dennie Armelita – productieleider (KARELs KARAVAAN in Zuid Oost)
 • Yahaira Gezius – opleidingsmedewerker (KARELs KARAVAAN) 
 • Jakob Koers – technicus en productiemedewerker (KARELs KARAVAAN) 
 • Wouter Roos – productieleiding, programmering en acquisitie (KARELs 
KARAVAAN algemeen)

BESTUURSMODEL EN CODE (CULTURAL) CORPORATE 
GOVERNANCE
Stichting Moving Arts Project voert een bestuur- model. Het bestuur 
functioneert op afstand en stelt de hoofdlijnen en strategie vast, 
waarbinnen het artistieke team, bestaande uit drie personen plus de 
zakelijk leider, de uitvoering op zich nemen. Het bestuur stelt jaarlijks 
de begroting vast en onderschrijft de Governance Code Cultuur en de 
Fair Practice Code. In 2020 kwam het bestuur 4 keer samen. Van de 
vergaderingen worden notulen gemaakt (zie bijlage).

BESTUUR 
In 2020 zijn er geen veranderingen geweest in de 
bestuurssamenstelling en bestond uit Loes Leatemia, voorzitter 
(beleidsadviseur, fondsenwerver, kwartiermaker, ondernemer). 
Marius Hogendoorn, secretaris (communicatie- onderzoeker en 
-adviseur). Joep Meester, penningmeester (gepensioneerd met 
achtergrond in techniek en it), lid Judith Tholen (ondernemer, 
participatie specialist, adviseur, trainer) en lid Ilias Zian (projectleider, 
bestuurder, programmamaker en beleidsadviseur binnen de 
culturele sector). 

EXPERTISES

 • Loes Leatemia: ondernemerschap, overheid, maatschappelijk, 
fondsenwerving, bewonersparticipatie, duurzaamheid

 • Ilias Zian: stedelijk netwerk, beleid, cultuur
 • Judith Tholen: participatie, ondernemerschap
 • Marius Hogendoorn: communicatie en marketing 
 • Joep Meester: financiën, techniek, IT, boekhouding

De termijn voor een bestuurslid is in principe vier jaar. Het bestuur 
kan besluiten een bestuurder voor een tweede termijn van vier jaar 
te benoemen. Zeker voor een complexe taak als de penningmeester 
weegt de continuïteit zwaar. Het schema van aftreden is als volgt:

 • Loes Leatemia voorzitter: augustus 2022. 
 • Marius Hogendoorn, secretaris: augustus 2020 
 • Joep Meester, penningmeester: augustus 2020 (uitgegaan wordt van 
een mogelijke verlenging)

 • Judith Tholen: lid, 14 oktober 2023
 • Ilias Zian, 14 oktober 2023

https://www.linkedin.com/in/ay-mey-lie-6956b17/
https://www.linkedin.com/in/dennie-armelita-a3a900169/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/yahaira-gezius-9b0301b0/
https://www.linkedin.com/in/jakob-koers-18651115b/
https://www.linkedin.com/in/wouter-roos-05a156213/
https://www.linkedin.com/in/loes-leatemia-8145ba5/
https://www.linkedin.com/in/ilias-zian-63490719b/
https://www.linkedin.com/in/judith-t-5b008940/
https://www.linkedin.com/in/mariushogendoorn/
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 • Nagla Elsayed -  vrijwilligerscoördinator
 • Igor Krajinovic - assistent decorbouw, workshop (bege)leider

Wouter Roos is nieuw in het team. Eerder was hij als stagiaire 
betrokken bij WAAG vanuit zijn opleiding International Development 
Studies. Wederzijdse interesse maakte dat wij contact hebben 
gehouden. In 2020 hebben wij besloten opnieuw samen te werken. 
Wouter heeft een breed netwerk in de muziek en maakt podcasts. 
Beide zet hij in voor zijn activiteiten rondom KARELs KARAVAAN. 

RAAD VAN ADVIES 
De in 2019 gevormde Raad van Advies (RvA) is in 2020 ongewijzigd 
gebleven en bestaat uit: 

 • Joachim Meerkerk, onderzoeker, Phd ‘the common’ bij Urban 
Management Hogeschool van Amsterdam 

 • Jaika Koot, bewoner Amsterdam Oost, sociaal ondernemer, lid Nieuw 
Amsterdam Raad en deelnemer diverse MAP-projecten 

 • Riemer Knoop, adviseur beleidsontwikkeling kunst en cultuur, professor 
cultureel erfgoed 

 • Nelly Duindam, voormalig gemeenteraadslid stad Amsterdam en lid 
commissie Kunst en Cultuur 

ALGEMEEN 
Het jaarverslag over 2020 zien we, naast een overzicht van de 
activiteiten over dit jaar, ook als een evaluatie over de afgelopen 
4 jaar waarin we als stichting voor het eerst onderdeel uitmaakten 
van het Kunstenplan en wat die structurele ondersteuning voor ons 
heeft betekend. Als we de doelstellingen van ons Ondernemingsplan 
2019 - 2020 doorlopen, hebben we een groot deel van onze ambities 
verwezenlijkt. We verbonden ons met thema’s die zowel lokaal 
als stedelijk actueel waren en gaven minder gehoorde stemmen 
een podium. In lijn met onze uitgangspunten presenteerden we, 
waar mogelijk op straat, meerlagig en toegankelijk participatieve 
projecten. Dit maakt een brede deelname aan de kunsten mogelijk, 
ook voor bewoners in de stad/wijk voor wie dit niet of minder 
vanzelfsprekend is. Daarmee is ‘deelnemen’ niet alleen een 
doelstelling en een werkwijze maar ook een artistiek uitgangspunt 
waarbij we ons door de schotten van de culturele keten heen 
bewogen. 
Onze meerwaarde is dat het betrekken van de stad aan de basis ligt 
van onze praktijk. In doelgroep overstijgende projecten, werken 
we samen met deelnemers die kennis maken met elkaar en de 
kunsten in co-creatie. We hebben daarbij veel gehad aan onze vier 
programmalijnen. Ze gaven structuur aan onze ideeën en maakten 
dat we van projectmatige naar een meer structureel opererende 
organisatie konden ontwikkelen. Het feit dat we in lange lijnen 
konden denken, maakte duurzame verbindingen mogelijk zowel 
binnen de ontwikkeling van onze artistieke praktijk, samen met 
deelnemers/ vrijwilligers en verbindingen met de stad. Onze 
werkmethode – conceptontwikkeling alsook uitvoeringspraktijk 
- hebben we verder uitgewerkt. Steeds vaker wordt hier beroep 
op gedaan door een brede waaier aan partners, in de vorm van 
opdrachten, advisering en samenwerkingen en vormt een groeiend 
onderdeel van ons werk. Met een groeiend stedelijk netwerk zijn we 
op steeds meer plekken actief in de stad. 
Bovenal hebben we onze artistieke praktijk verder kunnen 
ontwikkelen vanuit een stabiele en duurzame basis.  Trouw aan 
de Transvaal hebben we, met grootschalige projecten als WAAG 
(2017), TransTaalKinderen (2018), De Kleine Prins (2019) en de 
ontwikkeling van KAREL’s KARAVAAN, risicovoller en uitdagender 
werk gemaakt naast onze educatieve  projecten en het werken vanuit 
opdracht. Het centrale uitgangspunt van ons artistieke onderzoek 
‘deelnemen’, neemt in urgentie toe nu polarisatie, gentrificatie en 

 2
BELEID

https://www.linkedin.com/in/nagla-el-fanaar-0ba25a109/
https://www.linkedin.com/in/igor-krajinovic-3ba64b78/
https://www.hva.nl/profiel/m/e/j.meerkerk/j.meerkerk.html
https://www.linkedin.com/in/jaika-koot-4409255a/?originalSubdomain=nl
https://dezwijger.nl/over-ons/nieuw-amsterdam-raad
https://dezwijger.nl/over-ons/nieuw-amsterdam-raad
https://www.gordion.nl/cv-riemer-knoop
https://www.linkedin.com/in/nelly-duijndam-5a56051b/?originalSubdomain=nl
https://movingartsproject.nl/projecten/waag/
https://movingartsproject.nl/projecten/transtaalkinderen/
https://movingartsproject.nl/projecten/heim-de-kleine-prins/
https://movingartsproject.nl/projecten/karels-karavaan/
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kansenongelijkheid toenemen en de toegang tot de stad onder druk 
staat.
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het kader van de Corona 
– epidemie, die wereldwijd fundamentele vragen oproept over 
solidariteit, maakbaarheid en belastbaarheid.  Dit heeft ook zijn 
neerslag gehad op onze praktijk. Als gevolg van alle maatregelen 
hebben we dit jaar geen grootschalige projecten kunnen organiseren 
waarbij deelnemers, vrijwilligers en publiek elkaar in grote 
getalen en intensief konden ontmoeten. We hebben, samen met 
de rest van het veld, gezocht naar nieuwe mogelijkheden. We 
hebben, herdacht, afgeschaald en omgegooid, gehoopt, gevloekt, 
opnieuw herdacht en de hele cyclus meerdere malen doorlopen. 
Sommige ‘nieuwe’ oplossingen waren verrassend en versterkten 
de onderliggende ideeën, waaronder Operatie Zorghart., waarbij 
mantelzorgers centraal stonden in een reizende foto expositie. 
Soms was de impact, ondanks alle inspanning en vergroot bereik, 
toch onvergelijkbaar met het origineel. Dit gold voor het dit jaar 
mobiele DEELritueel Transvaal, waarin we in ‘karavaan’ door de 
wijk trokken en licht brachten. Ook opende 2020 onverwachte 
mogelijkheden met partners die we online ontmoetten tijdens een 
van de vele zoom – sessies waar deze tijd ons mee ‘verrijkte’.  Zo 
waren we onderdeel van HoeGaatHetEchtMetJe, een posterproject op 
initiatief van Arthur Kneepkens en Merel Noorlander, met citaten van 
bewoners uit Amsterdam over hoe zij de Corona periode beleefden in 
samenwerking met 8 andere kunstenaars. Op uitnodiging van Fouad 
Lakbir, werd MAP partner in het Jacob Geel Museum, over een wijk 
in transitie. Dit project was onderdeel van Collecting the City, een 
initiatief van het Amsterdam Museum dat zijn geplande eindexpo 
niet in december 2020 maar in april 2021 had. 
Er liepen projecten door die in 2019 gestart waren, waaronder 
Blauwdruk in opdracht van Welzijnsorganisatie Dynamo, afdeling 
Zuid,  Houd/t Moed/t – over de moed om verandering aan te gaan in 
de Houthaven | Spaarndammerbuurt, dat we sinds september 2019 
uitvoeren in opdracht van Stadsdeel West. De eerdere samenwerking 
met the Beach tijdens het jongerenproject WAAG in 2017 kreeg in 
2019 een nieuwe impuls in het project Studio Osdorperban –  waarin 
jongeren producten ontwerpen om hun eigen wijk gezonder te 
maken in het kader van het project IDOLS in opdracht van JIP, GGD 
Amsterdam en JOGG, dat ook in 2020 werd voortgezet.   
Ook waren er ronduit teleurstellingen, zoals de het aflassen van 
herneming van De Kleine Prins in de Rabozaal van ITA en de viering 

van ons 10 - jarig bestaan als stichting op het Krugerplein. Als gevolg 
van de maatregelen hebben we onze jaarlijkse kindervoorstelling 
niet door kunnen laten gaan.. Wat als continuüm onder alle 
dynamiek heenliep waren de activiteiten van KAREL's KARAVAAN. 
Met de Innovatiesubsidie van het AFK hebben we een succesvolle 
impuls kunnen geven. In 2020 hebben we het ‘wagenpark’ 
kunnen uitbreiden met KARLOS, KARLIJN en KARIMA’s Caravan 
naar 5 wagens. Samen met uiteenlopende partners uit de stad van 
Gemeente Amsterdam tot de Voedselbank en Spoken Stories hebben 
we als mobiel podium en informatieplatform door de hele stad actief.
MAP is voor zijn netwerkfunctie ook in 2020 opgenomen in 
de Basisvoorziening Sociaal van Stadsdeel Oost waarmee we 
intensief bij kunnen dragen aan het versterken van het informele 
lokale netwerk. We zijn onderdeel/lid van verschillende platforms 
waaronder Platform voor Ontwikkelinstellingen (p_Oi) en Cultuur 
Connectie Oost. Onze expertise werd in advies gevraagd door o.a. De 
Digitale Stad, LCAK, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Museum. 
Ook  zijn we onderdeel van het curriculum van de nieuwe Minor 
Social Work Professional in Kunst en Cultuur aan de Hogeschool van 
Amsterdam. 

“ Onze liefde voor kunst in de breedste zin des woords, de manier van 
omgaan met elkaar, vol vertrouwen, positiviteit en inzet. Jullie deden het me 
vóór, en ik neem het mee in de rest van mijn leven!”.

“Met veel plezier kom ik naar elke voorstelling die jullie maken kijken. En 
wie weet, in de toekomst, ook wel weer meespelen! Blijf alsjeblieft doorgaan 
met alles wat jullie doen! Het is een aanvulling voor mij, vele anderen en 
Amsterdam Oost en omstreken“ 

 

PROGRAMMALIJN 1 

Vanuit het hart van de wijk 

1 Oktober - 21 december 2019 Deel Ritueel Transvaal 

16 April – 6 Juli – 2020 Murugan – Houd/t Moed/t

April Viering 10 jaar MAP
     

PROGRAMMALIJN 2

Meerjarige doelgroep specifieke projecten

November 2019 – Januari 2020 voorbereidingen Stuck in de 
Middle VU – OBA vanwege 
corona uitgesteld

November - december 2020 Aanvraag EmPata, Innovatie 
Subsidie AFK

PROGRAMMALIJN 3

Uitwisseling, onderzoek en nieuw makerschap

November 2020 kindervoorstelling LAB’el (afgelast)

September 2019 – September 
2020

voorbereidingen publicatie 
Trienekens bij V2 in 2020

September 2018 – 2021 inbedding sociaal artistieke 
organisaties ism Stadsdeel Oost, 
- West, Triekenens, Cascoland

September 2019 - Maart 2020 Leerwerktraject KARELs 
KARAVAAN 

Januari 2019 – december 2019 Uitwisseling kennis en ervaring 
op meerdere fora 

PROGRAMMALIJN 4 

Projecten in opdracht 

September 2019 – Juli 2021 Hout/Moed in opdracht van 
Stadsdeel West (valt qua 
activiteiten in Programmalijn 1)

September 2019- November 
2020

The Beach – programma 
IDOLS: jongeren en gezondere 
leefomgeving

Juni 2019 – juli 2020 Blauwdruk in opdracht van 
Dynamo Zuid

september 2019  - juli 2020 Operatie ZorgHart

april 2020 - juli 2020 HoeGaatHetEchtMetJe

September (22 - 25) 2020 Stromend Blauw

september 2020 – mei 2021 Jacob Geel Museum

https://movingartsproject.nl/projecten/operatie-zorghart/
https://movingartsproject.nl/projecten/deelritueel-transvaal/
https://movingartsproject.nl/projecten/hoegaathetechtmetje/
https://www.linkedin.com/in/arthurkneepkens/
https://www.linkedin.com/in/merel-noorlander-70423a4/
https://www.linkedin.com/in/fouad-lakbir-427a87124/
https://www.linkedin.com/in/fouad-lakbir-427a87124/
https://movingartsproject.nl/projecten/jacob-geel-museum/
https://www.amsterdammuseum.nl/jacob-geel-museum-uit-zicht
https://www.amsterdammuseum.nl/am-live/am-live-aflevering-6
https://www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/blauwdruk-community-art/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/community-art/blauwdruk/
https://movingartsproject.nl/projecten/houdtmoedt/
https://www.thebeach.nu/
https://www.thebeach.nu/nl/page/6143/studio-osdorperban
https://openresearch.amsterdam/nl/page/55043/idols
https://jipnieuwwest.nl/
https://jogg.nl/
https://ita.nl/nl/voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-het/558740/
https://wijamsterdam.nl/initiatief/15750
https://www.facebook.com/SpokenStoriesNL/
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 • Hier wordt verandering geoogst: Een jaar lang oogsten we de oudste 
iep in het Houthavenpark en maken hier bouwstenen van die sculpturen 
vormen van de statistiek over beide wijken. 

 • Onze ‘reguliere activiteiten i.s.m. DOCK, waren afgelast. 

Er is gezocht naar een alternatief op de geplande activiteiten. 
Samen met studenten van de HvA minor Social Work in Kunst en 
Cultuur, hebben we vanaf maart een corona proof interventie in de 
openbare ruimte ontwikkeld – onder de naam Murugan. Murugan 
was een ‘inspreekpop’ waarbij je voor iemand moed in kon spreken. 
Murugan zat aan de rand van het Houthavenpark en was 24 uur 
‘bereikbaar’ met een luisterend oor: een geluidssensor ingebouwd 
achter zijn oor die gesprekken, die hem in het oor worden gefluisterd, 
kon opnemen. Op specifieke dagen was het Houd/t Moed/t team 
aanwezig. Zij gingen met mensen in gesprek over moed en wie wel 
wat moed kon gebruiken. Hun ingesproken tekst werd ter plekke 
uitgeprint op 8 ansichtkaarten en konden daarna bij 4 bewoners in 
de bus worden gedaan. Ook het team postte  ansichtkaarten random 
door de buurt. Op de postkaart stond, naast de tekst, tevens het 
verzoek om langs te komen en een eigen verhaal te delen. Deze 
teksten waren ook op de lichtkrant te lezen van KARLIJN, een van 
de karren van KARELs KARAVAAN. De naam Murugan is ontleend 
aan het olifantje Murugan dat door toedoen van kids van India, 
via de Spaarndammerbuurt in Artis terecht is gekomen. Murugan 
was 7 dagen per week gedurende de maand juli aanwezig in 
het Houthavenpark. Het was een aanstekelijke, laagdrempelige 
interventie, die aansloot bij de behoefte elkaar te steunen tijdens de 
epidemie. 

“Houd genoeg moed om nog een beetje afstand te houden van elkaar”.  
 
“Ik wil iedereen die wacht tot ze weer kunnen oppassen op hun kleinkinderen 
moed toewensen. Als die dag komt is het een feestdag, het is geluk, geluk 
tot en met.”

* teksten van bewoners voor MURUGAN

PROGRAMMALIJN 2
In 2020 zijn er, in lijn met de planning, geen activiteiten geweest in 
deze programmalijn. Wel hebben wij een Innovatiesubsidie bij het 
AFK aangevraagd voor het project EmPata, de Empathische Sneaker. 

van de HvA minor Social Work in Kunst en Cultuur hebben we een 
corona proof concept ontwikkeld als alternatief op de samenkomst. In 
plaats van elkaar als buren uit te nodigen op het Steve Bikoplein met  
aangestoken kaarsen, gezelligheid, live muziek, zang, dans en hapjes, 
trokken we met alle karren van KARELs KARAVAAN door de straten 
met als motto Op Afstand bij Elkaar. Bewoners schreven gedichten 
over ‘delen’. Die werden voorgedragen in een van de karren, naast 
(live) muziek. De stoet was sfeervol verlicht en performers maakten 
contact met de toeschouwers op straat en achter de ramen. Kijk hier 
het filmpje. 
Bewoners waren betrokken bij het maken van de pakketjes die, in 
samenwerking met Brouwerij het IJ, bij alle 4900 huishoudens in de 
Transvaal de brievenbus gestopt met daarin een informatieposter: 
plaats de kaars tussen 18.00 en 21.00 uur voor het raam en geniet 
van de stoet vanuit je raam als die langsrijdt. Het brengen van licht 
en verwondering werd, getuige de vele reacties, door de buurt zeer 
gewaardeerd. Het daadwerkelijke doel van dit ritueel – actief je 
waardering voor je buren uitspreken en elkaar op een plezierige 
manier persoonlijke te ontmoeten -  was minder evident.  Wel heeft 
het ritueel, met deze actie, een grotere bekendheid in de wijk en 
gebruiken we deze opzet in volgende jaren voor de aankondiging.  

Houd/t Moed/t
Onder programmalijn 1 valt tevens het project Houd/t Moed/t, 
over moed in tijden van (stedelijke) verandering dat wij, sinds 
2019 in opdracht van Stadsdeel West in de Houthaven en 
Spaardammerbuurt uitvoeren. Met diverse straatacties kwamen we 
in contact met bewoners en partners uit de wijken Houthaven en 
Spaarndammerbuurt. Uitvalsbasis is het speeltuingebouwtje De 
Toverbal op het Suikerplein waar onze samenwerking met DOCK 
concreet zijn vorm kreeg. Dit werd uitgebreid met ‘de Meidenclub’, 
waarmee een spel wordt ontwikkeld over moed en wordt uitgevoerd 
i.s.m. o.a. Stadsdeel West.

 • Tour de Touw: Op straat slaan we touw, met een tegenslag en de klos, 
en verweven daarin verhalen over “moed” van voorbijgangers. • Over 
Bruggen: Van het touw maken we samen met bewoners een touwbrug 
tussen de beide wijken die leidt van niks naar nergens. 

 • Lab van de Samenleving: Een serie interactieve lezingen op straat en 
een fotoserie van moedige buurtbewoners. Tevens werden subsidie 
aanvragen voor andere onderdelen niet toegekend, waaronder: 

 • Houd/t: In het water van de Houthaven herintroduceren we het ambacht 
van het wateren (van hout uit de stad i.s.m Stichting Stadshout) 

Januari 2020 – December 
2020

Doorlopend verhuur KARELs 
KARAVAAN, opdrachten 
Blokjesdenken,

Januari 2020 – December 
2020

Continuering sponsorrelatie Om 
| Nieuwe Energie

UITWERKING PROGRAMMALIJNEN

PROGRAMMALIJN 1
Programmalijn 1 zijn grootschalige en buurt overstijgende 
community arts projecten vanuit het hart van de wijk. 

Theaterbewerking De Kleine Prins in Rabozaal ITA
In juli 2019 sloten we een succesvolle reeks uitverkochte 
voorstellingen af van het grootschalige community arts project De 
Kleine Prins, over ‘samenleven hoe doe je dat?’. Onze bewerking 
van de klassieker van Antoine de Saint-Exupéry verweeft 
persoonlijkheden uit de actualiteit met de personages uit het 
origineel, bevroeg zowel de sociale dynamiek in de wijk als huidige 
politieke machtsverhoudingen. Hij werd uitgevoerd in ‘onze grote 
zaal, het Krugerplein in de Transvaalbuurt en we werkten hierbij voor 
het eerst samen met Duda Paiva Company (DPC) 
De theaterversie van De Kleine Prins in de Rabozaal, zou in het 
toneelbeeld van ITA’s Vallende Man uitgevoerd worden op 20 maart 
2020. In de bewerking voor de Rabozaal waren een aantal artistieke 
keuzes aangescherpt. Zo was er meer aandacht voor de choreografie 
van verplaatsing – de verhoudingen tussen personages onderling en 
met het publiek – en was er meer aandacht voor de interactie met de 
zaal. Ook waren een aantal scènes geschrapt waarmee de dynamiek 
van de voorstelling werd aangepast aan de locatie. Het grootste 
leermoment lag in het kleinere en subtielere spel. 
In de week voor de première, was de 1e lock down van kracht. 
Uiteindelijk hebben we een digitale versie gemaakt van de 
openingsscène die we online hebben gepresenteerd. We hopen zeer 
op een herneming en zijn hierover in contact met ITA. 

DEELRitueel Transvaal
In 2020 hebben we de 5e editie van het DEEL Ritueel Transvaal in 
aangepaste vorm uitgevoerd. Het DEELRitueel wil een eigentijds 
alternatief zijn op de ‘traditionele’ feestdagen in december die met 
name achter gesloten deuren plaatsvinden. Samen met studenten 

https://www.youtube.com/watch?v=lrQoAR_xCxA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lrQoAR_xCxA&t=7s
https://movingartsproject.nl/projecten/houdtmoedt/
https://movingartsproject.nl/projecten/heim-de-kleine-prins/
https://movingartsproject.nl/projecten/heim-de-kleine-prins/
https://dudapaiva.com/en/
https://ita.nl/nl/voorstellingen/moving-arts-project-speelt-de-kleine-prins-in-het/558740/
https://www.youtube.com/watch?v=IjMBbd74nZM
https://www.youtube.com/watch?v=IjMBbd74nZM
https://movingartsproject.nl/projecten/deelritueel-transvaal/
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Het doel van EmPata is het bevorderen van onderlinge empathie en 
sociale cohesie tussen en binnen (on)gelijkgestemde groepen door 
middel van ontmoetingen, geïnitieerd door (de ontwikkeling van) 
een sneaker. Het productontwerp gaat hand in hand met activiteiten, 
evenementen en interventies. De aanvraag werd positief ontvangen 
maar niet gehonoreerd a.g.v. o.a. de ontbrekende toezegging van 
commerciële partners en druk op het innovatiebudget. Wij zijn 
zelf verder gegaan met de ontwikkeling van dit project en maken 
stapsgewijs vorderingen. 

PROGRAMMALIJN 3
Ook in ons talentontwikkelingstraject LAB’el, programmalijn 3, was 
het dit jaar relatief rustig. Het jaarlijkse kindertheater traject hebben 
we naar 2021 doorgeschoven. Wel hebben we de individuele 
begeleiding binnen ons talentontwikkelings-netwerk voortgezet 
waaronder choreograaf Marlieke Burghouts, spoken word kunstenaar  
Aretha Pam Anpong, Studenten Valentina Caporossi en Shiva Sital (zie 
Deelnemers) .
Sinds 2018 voert MAP, op initiatief van Programmaleider Sylvia van 
der Werf van Stadsdeel Oost en sinds 2019 aangevuld met Stadsdeel 
West en Cascoland als partners, een gesprek over de waarde van en 
hoe deze beter kunnen worden verankerd in beleid. In 2019 een 
Memo en Plan van Aanpak geschreven en zijn acties uitgezet om het 
gesprek breder te voeren met belanghebbenden, waaronder andere 
stadsdelen en initiatieven. Dit gesprek is in 2020 voor het grootste 
gedeelte stilgelegd. De intentie is om deze gesprekken in 2021 
opnieuw te hervatten. 
In de periode 2016 – 2018 is door Urban Paradoxes, het 
onderzoeksbureau van Sandra Trienekens en in opdracht van 
Stadsdeel Oost, onderzoek verricht naar de praktijk van MAP. Tevens 
was Trienekens betrokken bij de gesprekken met Stadsdeel Oost, 
West en Cascoland. Deze informatie is, in 2019 – 2020, samen met 
andere praktijken, historisch en theoretisch onderzoek deels verwerkt 
in de publicatie Participatieve Kunst in de reeks Theory Series en werd 
in september 2020 ‘gepresenteerd’ bij V2, Rotterdam. 

PROGRAMMALIJN 4 
In 2020 hebben we meer dan in voorgaande jaren samengewerkt 
waarbij we uiteenlopend posities hebben ingenomen: van 
conceptontwikkeling tot uitvoering en van productie tot facilitering

Operatie Zorghart 
Het Platform Informele Zorg Amsterdam Oost (PIZO) gaf ons de 
opdracht om een concept te ontwikkelen en uit te voeren, waarmee 
mantelzorg in een breder perspectief werd geplaatst. Het doel was 
aandacht te genereren voor deze (vaak onzichtbare) groep onder 
de naam Operatie Zorghart. Onder invloed van de ‘maatregelen’, 
evolueerde het plan van één dag op een centraal plein naar een 
reizende fototentoonstelling met portretten van de doelgroep; de 
mantelzorghelden van Oost. Mensen konden worden voorgedragen 
als Zorgharten en werden door 2 professionele fotografen – Ruud 
Gort en Noud Verhave - geportretteerd en geïnterviewd over wat 
mantelzorg in hun leven betekent. Citaten van deze gesprekken 
werden aan de fototentoonstelling toegevoegd. De expositie reisde 
langs 9 locaties in Amsterdam Oost. Per locatie gingen lokale 
(welzijns)organisaties over het project in gesprek en betrokken 
hun netwerk. Naast de vaste expositie organiseerden we pop 
– performances op pleinen en parken met een bezetting van 3 
muzikanten. Zo informeerden we en gingen in gesprek met publiek. 
Operatie Zorghart werd zeer positief ontvangen, heeft veel mensen 
betrokken en bijgedragen aan meer nuance over de positie van 
mantelzorg. Op dit moment wordt er vanuit Stadsdeel Oost gezocht 
naar een (semi)permanente opstelling van de expositie op een 
centrale locatie in het Stadsdeel. Tevens heeft het ons netwerk in Oost 
uitgebreid en versterkt.
Operatie Zorghart is tot stand gekomen i.s.m. Platform Informele Zorg 
Oost, Gemeente Amsterdam, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo.

Studio Osdorperban
The Beach heeft samen met Moving Arts Project, 5713 en Get 
Stronger By Bilal, in 2019-2020 meegedaan aan het landelijke 
programma IDOLS, Voor dit programma werden makers gekoppeld 
aan opdrachtgevers met sociaal maatschappelijke vraagstukken. 
Wij kregen de kans om een jongerenprogramma te ontwikkelen 
voor de GGD-Amsterdam, JIP (jongeren Informatie Punt) en JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht), om door middel van co-design een 
ontwerp te maken om hun eigen wijk gezonder te maken volgens de 
uitgangspunten van het Gezond Gewicht programma. 
Een jaar lang zochten we met een groep van 12 jongeren uit Osdorp 
naar ideeën om hun eigen leefomgeving te veranderen d.m.v. hun 
ontwerpen. We kwamen tot drie prototypes die in de steigers staan 
om door te ontwikkelen tot producten die in de schappen liggen. 

We maakten 5 gewone stoelen waar je ongewoon op zit, van de 
ultieme chill-stoel tot een tweepotige wiebelstoel. We ontwikkelden 
een app die je d.m.v. augmented reality aanzet tot sporten in de 
eigen wijk bij bestaand straatmeubilair. Zo boks je als player in 
het scherm van je mattie tegen een boksbal die virtueel aan de 
lantaarnpaal hangt. En we dachten na over gezonde snacks voor 
bij de kassa als redmiddel tegen alledaagse puberproblemen, 
zoals pipa’s (zonnebloempitten) voor zelfvertrouwen en tegen 
jeugdpuistjes.

#Hoe Gaat Het Echt Met Je
#HoeGaatHetEchtMetJe, een initiatief van Merel Noorlander en 
Arthur Kneepkens, is een community-kunstproject over de (on)
zichtbaarheid tijdens de corona-crisis. Samen met tien andere 
sociaal-artistieke makers, werd een platform ontwikkeld voor het 
delen van de kennis en verhalen over hoe het nu echt met je gaat. 
We gingen in gesprek met uiteenlopende groepen. De kern van deze 
gesprekken werden weergegeven in quotes, (politieke) statements 
en gedichten die 6 maanden in posterframes tentoongesteld werden 
in 7 verschillende buurten van de stad. De samenwerking met Framer 
Framed was een mooie afsluiting. De posters werden op de ramen 
van hun pand tentoongesteld. Hierdoor gingen de quotes met elkaar 
een dialoog aan, waardoor de zeggingskracht en intensiteit van het 
werk toenam. #HGHEMJ is onderdeel van Corona in de Stad van het 
Amsterdam Museum. 
Voor #HGHEMJ is MAP de straat opgegaan om met willekeurige 
voorbijgangers op het Krugerplein en omstreken te spreken. Het was 
bijzonder om buurtgenoten te horen over de impact van corona op 
hun dagelijks leven. Dit deden we ‘gewapend ‘met een klein tafeltje, 
3 stoeltjes en een heleboel mandarijnen. We zijn in gesprek geraakt 
met uiteenlopende mensen; van postbode tot belastingambtenaar 
en van mantelzorger tot dak- en thuisloze. Voor meer informatie ga 
naar www.#hoegaathetechtmetje.nl  

“Als arbeidsmigrant ben je mentaal eigenlijk altijd voorbereid op een crisis”.  
 
“Het ene gezonde verstand is het andere niet”. 
 
“Anderhalve meter gekte in mijn hoofd”. 

*Citaten uit de postercampagne

https://v2.nl/publishing/theory_series
https://platforminformelezorgoost.nl/
https://www.amsterdam.nl/nieuws-oost/operatie-zorghart/
https://projectidols.nl/idols-moet-uitgroeien-tot-een-merk/
https://www.instagram.com/explore/tags/hoegaathetechtmetje/
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Straatberaad
In juni 2020 kreeg MAP het verzoek van de organisatie Warming 
Up het interactieve Grote Straat Beraad Oost op 4 oktober 2020 
te organiseren: een mix van spel en dialoog van twee uur over 
ons klimaat ondersteund door KARELs KARAVAAN. Dit beraad had 
als doel om bewoners en (lokale) ondernemers een stem te laten 
hebben in dit belangrijke gesprek en hun stem te bundelen en alle 
“Straatverklaringen’ aan te bieden aan de Nederlandse regering. 
Onder leiding van 10 Straatomroepers en 12 deelnemers uit hun 
netwerk, werden opdrachten uitgevoerd, overlegd, gediscussieerd 
en vragen beantwoord op pleinen en straten in de Indische Buurt, 
Ijburg, de Watergraafsmeer en de Transvaalbuurt. Honderddertig 
mensen verdeeld over 10 locaties stonden klaar om het uit te voeren 
toen, door verscherpte corona maatregelen, het geheel moest worden 
afgeblazen. De intentie is er om dit beraad in 2021 uit te voeren, 
rekening houdend met de agenda’s en beschikbare budgetten.  
Voor het Straatberaad werkten we samen met Bernadette Kuipers 
en Yahaira Gezius. Het Grote StraatBeraad is onderdeel van We Are 
Warming Up. Zie www.wearewarmingup.nl

Stromend Blauw
MAP werd  door De Rode Loper Op School uitgenodigd om 
mee te denken over een deel van het concept van Stromend 
Blauw in September 2020; een project om met kinderen van de 
Boerhaaveschool kunstwerken te maken met als inspiratiebron 
het blauw van het water en de dreigende droogte in de stad. MAP 
kwam met Blauwdruk en werkte met groep 6, 7 en 8 aan een 
enorm ge’blauwgedrukt’ tafelkleed. Andere makers werkten met de 
leerlingen onder andere aan borden, kopjes, bestek en kind hoge 
tulpenvazen motieven in de traditie van Delfts Blauw. In 2021 zullen 
de gemaakte kunstwerken onderdeel zijn van de 1e Amsterdamse 
KinderKunstBiënale.

Jacob Geel Museum
In het kader van Collecting the City vroeg het Amsterdam 
Museum aan verhalenverteller Fouad Lakbir om een project te 
ontwikkelen in de Jacob Geelbuurt in Amsterdam. Vanaf maart 
2020 verzamelde hij verhalen in de wijk. In september vroeg hij 
radio- podcastmaker en illustrator Jesper Buursink, samen te werken 
en de verhalen in tekeningen vast te leggen. Lakbir benaderde 
MAP voor conceptontwikkeling en vormgeving. Hieruit werd het 
Jacob Geel Museum geboren. Als 5-koppig multidisciplinair team 
werkten we naar een tussentijdse presentatie in februari en een 

ingezet voor eigen gebruik en verhuurd aan een grote diversiteit 
(buurt)organisaties. Hieronder de activiteiten in 2020. Voor details 
verwijzen we naar de Excel overzicht

KAREL
KAREL is ingezet bij Aardgasvrij: informatie rondom energietransitie 
in de stad, Internationale vrouwendag - rondritten door de buurt met 
groepen vrouwen i.sm Boost, MidZomerMokum, Markttheater en 
KARona, de Corona informatie-bus in opdracht van stadsdeel Oost. 
Naast informatie geven over de Corona maatregelen is het vooral de 
bedoeling bewoners en ondernemers te bevragen hoe het met hen 
gaat. KARona is een van de genomineerden in Gemeente Delers, een 
co-creatie van MAP met Stadsdeel Amsterdam Oost. 

KARIMA en de Caravan
KARIMA is ingezet als pop-up podium voor onder andere Operatie 
ZorgHART en Spoken Stories. Daarnaast is ze samen met KAREL 
ingezet als ‘werkpaard’ om de expositie Operatie ZorgHART steeds 
te verplaatsen. Eind 2020 is KARIMA gekoppeld aan de Caravan, als 
trekker, als stroomvoorziening en voor transport van materialen. 
In opdracht van Stadsdeel Oost ontwikkelden we Karima’s Caravan, 
voor catering, workshops en gezelligheid voor het broodnodige 
contact tijdens de karige corona maanden, bemand door vrijwilligers 
uit de wijk. Het idee was om koffie en thee uit te serveren alsook 
soep voor mensen die een aanvulling op hun dagelijkse voeding 
nodig hadden.  Ook hiervoor gold dat er geen vergunning voor werd 
afgegeven. De activiteit startte niet in december 2020 maar in mei 
2021. 

KARLIJN
KARLIJN is ontwikkeld voor het project Houd/t Moed/t. Samen met 
studenten van Social Work is ze omgebouwd tot een podium met 
een lichtkrant en ingezet voor het deelproject ‘Murugan’. KARLIJN  
is, samen met KARIMA, regelmatig als pop-up podium ingezet voor 
optredens door de stad.

KARLOS
In eerste instantie zijn veel activiteiten waarvoor we KARLOS 
hebben ontwikkeld gecanceld zoals de Aardgasvrij Sessies, de 
buurtevenementen en -festivals en de activiteiten met CoForce. Als 
snel kwamen er gelukkig nieuwe kansen en is KARLOS ingezet voor 
tal van activiteiten in samenwerking met de voedselbank en later ook 
andere kleinschalige (buurt)activiteiten.
De KARAVAAN als geheel is ingezet bij het DEELritueel Transvaal.

eindpresentatie in april 2021.  Het resultaat was een interactieve en 
multidisciplinaire audiotour van 1 ½ uur waarin je door verschillende 
zalen werd geleid. De kracht van het project was het tonen van 
de – vaak ongeziene- netwerken tussen bewoners van het pand 
binnen de dynamiek van stadsvernieuwing. Een uitgebreider 
verslag van dit project volgt in de Verantwoording 2021. Het Jacob 
Geel Museum is onderdeel van het verzamel project 'Collecting 
the City' en uitgevoerd in opdracht van het Amsterdam Museum, 
Het Stadsarchief, de Openbare Bibliotheek, de Universiteit van 
Amsterdam en de Gemeente Amsterdam.

Concepten Blauwdruk en Blokjesdenken in opdracht
In 2020 hebben we zowel Blauwdruk als Blokjesdenken, twee van 
onze concepten die, als ‘producten’ kunnen worden aangeboden 
aan/gebruikt worden door externe partijen, beperkt kunnen 
inzetten. Blauwdruk - over de betekenis van het huisje-, boompje, 
beestje-ideaal - hebben we in Zuid geprobeerd om i.s.m. Dynamo 
face 2 te starten. Vanwege de regelgeving hebben we meerdere 
versies bedacht maar uiteindelijk besloten, vanwege de kwetsbare 
doelgroep, dit tot 2021 uit te stellen. Blokjesdenken, een spel over 
waarden dat kan worden aangevuld met theatrale acts uitgevoerd 
door aankomend talent uit ons netwerk, hebben we in 2020 1x 
gespeeld met het projectteam van Mensen Maken Amsterdam - 
Buurtfondsen Amsterdam.

Netwerkfunctie Transvaal Amsterdam Oost
MAP wordt als verbinder van de wijk erkent door het Stadsdeel 
en is voor zijn netwerkfunctie in 2020 opnieuw opgenomen in de 
Basisvoorziening Sociaal. MAP is vrij in de besteding van de gelden 
en kan flexibel reageren op de dynamiek binnen de wijk. Gedurende 
het afgelopen jaar waren er relatief weinig activiteiten in de openbare 
ruimte. Het werk hebben we vooral achter de schermen verricht en 
actief contact gehouden met het netwerk in de wijk en waar kon, 
activiteiten ondersteund en samenwerkingen tot stand gebracht. 
Tevens waren we betrokken bij specifiek corona gerelateerde 
activiteiten waaronder de samenwerking met verschillende projecten 
rondom uitdelen van voedsel, overleg mbt de jongeren rellen in de 
Indische Buurt, (telefoon)maatjes voor ouderen uit de wijk.

KARELs KARAVAAN
KARELs KARAVAAN (KK) is een milieuvriendelijke vloot van 4 
elektrische karren en biedt, mobiele oplossingen voor festivals en 
evenementen in de openbare ruimte. Van elektra tot opslag, van 
podium tot catering, van vergaderruimte tot backstage. KK wordt 

https://www.derodeloperopschool.nl/stromend-blauw-2/
https://www.derodeloperopschool.nl/stromend-blauw-2/
https://www.derodeloperopschool.nl/kinderbiennale/
https://www.derodeloperopschool.nl/kinderbiennale/
https://www.linkedin.com/in/fouad-lakbir-427a87124/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/jesper-buursink-1bb4aa26/
https://movingartsproject.nl/projecten/jacob-geel-museum/
https://boostamsterdam.nl/
https://markttheater.nl/
https://www.gemeentedelers.nl/
https://www.vngrealisatie.nl/producten/gemeentedelers
https://hart.amsterdam/nl/page/1299727/jacob-geel-museum
https://hart.amsterdam/nl/page/1299727/jacob-geel-museum
https://www.amsterdammuseum.nl/jacob-geel-museum-uit-zicht
https://www.dynamo-amsterdam.nl/community-art/blauwdruk/
https://www.mensenmakenamsterdam.nl/


 7

De Stichting Moving Arts Project had in 2020 – net als ieder ander – te 
kampen met de coronacrisis. Ondanks uitval en uitstel van activiteiten 
heeft MAP heeft geen beroep gedaan op de coronasteunmaatregelen 
zoals de NOW-regeling en is 2020 met een bescheiden resultaat 
afgesloten. Wel hebben 2 van de vaste ZZPers waar MAP veel 
mee werkt een tijdelijke TOZO gehad wegens het wegvallen van 
werkzaamheden rond KARELs KARAVAAN in het voorjaar en de zomer.
Voor 2021 verwacht MAP een financieel gezond jaar te kunnen 
realiseren. MAP voorziet continuïteit van de eigen dienstverlening en 
activiteiten. MAP verwacht een lichte groei activiteiten in 2021.
Artistieke leiding, zakelijke leiding en PR & 
communicatiemedewerker ontvingen ook in 2020 op maandelijkse 
basis, zoals aangegeven in het Ondernemingsplan, een vastgestelde 
honorering via de structurele subsidie. Deze honorering wordt 
aangevuld met gelden uit projectbudgetten en door extra middelen 
vanuit onder andere opdrachten en verhuur studio van MAP. De 
teamleden voerden tevens onder eigen naam, naast MAP, projecten 
zelfstandig uit.  
Voor KARELs KARAVAAN zijn 2 freelance productieleiders en een 
technicus aangetrokken. Daarnaast is een groep freelancers en 
vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van activiteiten rond KARELs 
KARAVAAN. 
Per project/activiteit kan het team uitbreiden, waarbij de geworven 
subsidies en inkomsten als uitgangspunt dienen, met in acht neming 
van de Fair Practice Code.

TOTALE BATEN

TOTALE BATEN

afk € 76.917,00

overige subsidies € 49.246,00

donaties € 3.945,00

verhuur studio € 3.494,00

opdrachten € 50.152,00

KsK € 35.927,00

TOTAAL € 219.681,00

3
FINANCIEN

Leerwerktraject
In 2019 ontwikkelden wij, in samenwerking met 
onderwijsontwikkelaar Yahaira Gezius en onderwijsvernieuwer 
Paulien Klap, het KAREL’s KARAVAAN leerwerktraject voor jongeren, 
met verschillende startposities. Het doel is om skills te ontwikkelen 
om duurzame evenementen in de openbare ruimte van stad 
te ondersteunen met productie, communicatie, kennis over 
duurzaamheid, techniek (van voertuig en evenementen), op- en 
afbouw, acquisitie. Dit leertraject ondersteund ook onze ambitie 
om KARELs KARAVAAN door te ontwikkelen tot een podium voor 
uiteenlopend Amsterdams talent. In de Corona periode hebben we 
geïnvesteerd in met name de netwerken van Co-force, waardoor we 
in 2021 kunnen starten op het moment dat dit is toegestaan.

VRIJKAARTEN
In 2020 zijn er geen activiteiten geweest met kaartverkoop. De 
uitvoering van zowel de Kleine Prins als de Kindertheatervoorstelling 
zijn, als gevolg van de maatregelen uitgesteld dan wel komen te 
vervallen. Alle andere activiteiten waren gratis toegankelijk. 

https://movingartsproject.nl/projecten/karels-karavaan-leerwerktraject/
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Operatie ZorgHART
Voor het project Operatie ZorgHART was door het PIZO in 2019 en 
voorjaar 2020 reeds de benodigde financiën geworven. MAP heeft de 
opzet van het project corona-proof gemaakt en dit project uitgevoerd 
voor €27.485,-.

KARELs KARAVAAN
Het rijdend materieel is in 2020 fors uitgebreid tot 4 wagens en 
een caravan (Naast KAREL en KARIMA nu ook KARLOS, KARLIJN en 
KARIMA’s Caravan), is verenigd onder de naam KARELs KARAVAAN en 
is eigendom van stichting Moving Arts Project.
KARELs KARAVAAN had in 2020 ondanks de Corona-crisis een 
omzet van € 35.927,-. De grootste zijn Spoken stories (€3.350), 
Inloopspreekuur/KARona 2020 (€5.145), talent Movement (€1.750), 
Placemaking Gerbrandypark (€1.150), Voedselbank ondersteuning 
(€1.125), vuurwerkactie (€1.070) en diverse kleinere opdrachten. 
Dit was minder dan verwacht. Hieruit zijn kosten voor medewerkers 
betaald alsmede kosten en reserveringen voor onderhoud, 
vervangingen en er is geïnvesteerd in materialen zoals techniek en 
reserveringen voor aanvulling van het elektrische wagenpark.
 
Hieronder wordt de financiële kant van de wagens apart besproken
KARLOS (KAR Levert Overal Schone stroom) is ontwikkeld in 
samenwerking met partner CoForce. New Electric en MAP zelf hebben 
de wagen omgebouwd voor een bedrag van circa €40.000,- en werd 
opgeleverd in mei 2020. Het uitschuifbare zonnepanelen dak is 
ontwikkeld door Volta-Energy is gefinancierd door 20 sponsors uit 
Zuidoost (€3.750,-). KARLOS heeft als vaste standplaats broedplaats 
de Kazerne in Reigersbos.
KARLOS is deels gefinancierd met een voorinvestering van gemeente 
Amsterdam en provincie Noord-Holland van € 25.000,- (eind 2019 
reeds ontvangen). Onder deze samenwerking ligt een contract waar 
project Aardgasvrij als tegenprestatie KARLOS voor een bepaalde 
periode kosteloos kan inzetten. Door toedoen van Corona is nog niet 
volledig aan deze verplichting voldaan.
KARLIJN (KAR voor verhaalLIJNen) is in 2019-2020 ontwikkeld voor 
project Houd/t Moed/t maar kon al snel ook voor andere doeleinden 
verhuurd worden zoals pop-up concerten/presentaties.
KARIMA’s Caravan is ontwikkeld op basis van een subsidie van 
€13.000,- van het stadsdeel Oost. Hierin verrekend zijn de verhuur 

De totale baten in 2020 waren €219.681,-. Dit is inclusief de 
jaarbijdrage van het AFK van €76.917,- een bedrag van €49.246,- 
vanuit gemeentelijke subsidies, €3.945,- sponsoring/donaties en 
€89.573,- eigen inkomsten. Alle bedragen zijn ex btw of zonder btw.
Dit is weliswaar meer dan ingeschat in 2017 (€214.503,-) maar 
aanzienlijk minder dan begin 2020 werd verwacht. Dit alles heeft 
natuurlijk te maken met de Corona-crisis.
Hieronder de herkomst van de baten.

De eigen inkomsten zijn onder te verdelen in inkomsten uit

 • Projectopdrachten zoals Operatie ZorgHART, Studio Osdorperban en 
de kleinere activiteiten (zoals Het Grote StraatBeraad, Stromend Blauw, 
Blauwdruk deel 2 en het Blokkenspel) van totaal €50.152,-

 • Inkomsten uit verhuur van KARELs KARAVAAN van totaal €35.927,-
 • Inkomsten uit verhuur van de houten studio van MAP van totaal €3.494,-

Overige overheidssubsidies
Van de subsidies vanuit de gemeente Amsterdam is €15.000,- 
vanuit de sociale basis bedoeld voor 2020. Van de toegezegde 
Innovatie Subsidie is in 2020 de laatste 20% (€6870,-) gestort nav de 
verantwoording. Verder is €15.000,- vanuit de sociale basis bedoeld 
voor 2021 en €13.000,- bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering 
van KARIMA’s Caravan als buurtkiosk op het Krugerplein in 2021. Dit 
maakt het totaal van €49.246,-

Overzicht van de overige inkomsten
De Kleine Prins in het decorbeeld van ITA (DKP)
De voorbereiding van het project DKP is gedaan met de gelden die 
in 2019 zijn geworven. Door corona is de voorstelling in ITA niet 
doorgegaan. Hierdoor zijn er geen publieksinkomsten en ook de 
toegezegde bijdrage van stadsdeel Oost a €2.500,- is ingetrokken.

Houd/t Moed/t
Voor het grootschalige community arts project Houd/t Moed/t in 
de Houthaven en de Spaarndammerbuurt is in 2019 is de eerste 
tranche van € 50.000,- overgemaakt door Stadsdeel West van de 
totale beschikking van €75.000,-.  De uitvoering ging van start 
vanaf september 2019 en liep door in 2020. Besloten is om agv de 
coronacrisis het project kleiner te maken en af te zien van de laatste 
€25.000,- die in 2020/2021 zou worden gedeclareerd bij stadsdeel 
West.
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van KARIMA en de Caravan en de te maken onkosten voor 5 maanden 
gebruik in stadsdeel Oost.
KAREL en KARIMA zijn voor technisch onderhoud in de winter en in 
het voorjaar een aantal weken bij garage Van Gent Elektrotrekkers in 
Aalsmeer geweest. Tevens vonden servicebeurten plaats bij Q-Tronic 
en New Electric. Kosten €5.002,-

Overige opdrachten
Het project Studio Osdorperban versie 2020 ism the Beach heeft 
MAP voor €5.475,- uitgevoerd. Verder waren er een aantal kleinere 
opdrachten zoals Het Grote Straatberaad, Stromend Blauw en het 
Blokkenspel. Tot slot is MAP al wel uitbetaald voor het 2e deel van 
het project Blauwdruk-Zuid ism Dynamo. Helaas is dit project door 
de corona in een vroeg stadium stopgezet en zal na 2021 worden 
vervolgd.

Inkomsten uit verhuur van studio MAP
In 2020 zijn de inkomsten uit verhuur van de studio €3.494,- 
ten opzichte van €6.037,- in 2019. Deze vermindering van 
verhuurinkomsten zijn volledig te wijten aan de corona-crisis. 
Zodra het weer verantwoord was werd de studio gelijk weer gebruikt 
door makers uit de dans en theater, evenals initiatieven uit de wijk 
en daarbuiten waaronder Keren Rosenberg, Jason Gwen, Marlieke 
Burghouts, Esmeralda Detmers, Mariken Bijnen, HvA, Ma.ak 020, 
Martkttheater, Duda Paiva Company, Orange Theatre Group. 

Eigen vermogen en opbouw reserves
MAP heeft een algemene reserve van €84.085,- en een 
bestemmingsreserve van €115.000,-. Hiervan is €48.000,- bestemd 
voor projecten die worden uitgevoerd in 2021. De rest is bestemd 
voor nieuwe investeringen in KARELs KARAVAAN en de loods en voor 
regulier onderhoud en reparaties aan het materieel en huisvesting 
van MAP.

Verhouding eigen inkomsten – overheidsgelden
MAP stelt zich ondernemend op en streeft naar een diversiteit aan 
financiering. Met opdrachten en verhuur van studio en wagenpark 
genereren we een eigen inkomstenstroom buiten fondsen en 
overheidsfinanciering. De inkomsten uit opdrachten vormen een 
aparte geldstroom binnen onze administratie. Uren die vanuit de 
AFK gedekt worden, zijn niet ingezet voor werving en uitvoering van 
opdrachten. 
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Met onze multidisciplinaire activiteiten en werkwijze onderscheiden 
we ons van andere aanbieders in de stad door ons lokaal duurzaam 
te verbinden met de omgeving, multidisciplinair te werken 
vanuit de openbare ruimte. Dit leidt tot een inbedding van de 
organisatie op verschillende niveaus in de wijk(en) van de stad. 
Onze werkmethodiek is ontwikkeld voor een divers stedelijk 
landschap; ze zijn meerlagig en multidisciplinair waardoor mensen 
met verschillende interesses kunnen aanhaken en verschillende 
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, ook mensen die hun weg 
minder vanzelfsprekend vinden. Daarbij werken we in de wijk als 
schaal, niet als ideaal. 

Door ons werk op de straten en pleinen van de stad, garanderen 
we het directe contact met de omgeving waardoor urgente thema’s 
kunnen worden gedestilleerd en hun weg vinden in de projecten. Het 
samenbrengen van uiteenlopende stemmen en achtergronden met 
uitdagende culturele activiteiten ligt in het hart van onze activiteiten 
en versterken het sociale weefsel en het culturele vermogen van 
de wijk - de stad. Onze projecten ontstaan op basis van uitwisseling 
van kennis en ervaringen, richten zich op gezamenlijke (artistieke) 
ontwikkeling en winnen aan belang als gevolg van de toenemende 
segregatie en polarisatie in onze samenleving. 

Met onze praktijk gaan we lange lijnen aan waardoor het opbouwen 
van wederzijds vertrouwen mogelijk is, precaire onderwerpen en 
minder voor de hand liggende vraagstukken zicht- en bespreekbaar 
kunnen worden gemaakt en minder gehoorde stemmen een 
podium krijgen.  Een ander gevolg hiervan is het wisselen van 
rollen van zowel de leden van MAP als de deelnemers, vrijwilligers 
en professionals. Technicus wordt performer - wordt componist, 
deelnemer wordt opdrachtgever - wordt teamlid.
De afgelopen jaren zijn ons een aantal specifieke ontwikkelingen 
opgevallen, die we graag delen. We zien dat mede onder invloed 
van de huidige beleidsdoelstellingen, er een toenemende interesse 
is van (grote) kunstinstellingen om actief te zijn op wijkniveau. 
Daardoor kan onze en de praktijk van andere kleinere lokale spelers 
onder druk komen te staan door b.v. overaanbod en/of groter 
bestedingsbudget en slagkracht van deze organisaties. Dit heeft zijn 
invloed op de lokale dynamiek en roept vragen op over besteding 
van beschikbare budgetten, vertrouwen en motivatie. 

4
BELANG  

VOOR  
DE  

STAD

De verhouding eigen inkomsten en overheidsgelden, komt uit op 
een aandeel van 35% AFK 4-jaar, 22% overige publieke bijdragen 
en 43% eigen inkomsten. Het hogere percentage AFK bijdrage is te 
verklaren uit relatief minder eigen inkomsten dan in 2019 vanwege 
geen eigen groot project in 2020 en de Corona-crisis.

DE LASTEN
De totale lasten in 2020 waren €194.186,- een vermindering van 
ca 15% ten opzichte van 2019 (€223.617). De verklaring hiervoor 
is 2-ledig, geen groot eigen project en minder werk ivm de Corona-
crisis.
In 2020 zijn de inkomsten opnieuw gestegen en heeft het bestuur 
besloten de honoraria van het artistieke team te verhogen, om de 
norm van de Fair Practice Code te naderen.
De overhead, de vaste kantoor/huisvestingslasten zijn goed te 
overzien, zij maken een kleine 10% uit van het totaal. MAP huurt 
naast een atelier/studio in gebouw Tugela85 sinds december 
2019 een loods aan de Cruquiusweg 84. De loods is noodzakelijk 
dient als uitvalsbasis voor KARELs KARAVAAN (opslag materieel, 
parkeergelegenheid) en is als werkplaats wenselijk door 
geluidsoverlast voor (veelal oudere) buren, gebrek aan ruimte en 
schuring met communale tuin in ons atelier bij Tugela85.  Deze 
loods biedt tevens de mogelijkheid om de werkplaats en ‘het maken’ 
te integreren in de community-building in het Cruquiusgebied, 
Oostelijk Havengebied en Indische buurt. 

`
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Tevens zien we een groeiende argwaan ontstaan rondom partijen 
van ‘buiten de wijk’. De waarde van de ‘externe blik’ die op andere 
momenten juist zeer gewaardeerd wordt en posities legitimeert, 
verdwijn als argument als het om lokale ‘inmenging’ gaat door 
initiatieven van ‘buiten’. Wij herkennen de bescherming van dat 
wat is opgebouwd, de waarde van opgebouwde kennis over lokale 
structuren en verhoudingen. En ook de weerstand rondom de 
toenemende gentrificatie en commercialisering die de stad voor 
haar bewoners steeds minder toegankelijk maakt.. Maar het roept 
ook vragen op over hoe deze vorm van ‘protectionisme’, de open 
stedelijke cultuur zou kunnen beperken. Door deze dynamiek 
wordt deelnemen buurt- en/of stadsdeelspecifiek. De vraag is of 
dit het resultaat moet zijn van wijkgericht werken. Wij zijn hier nog 
niet uit maar gaan de komende periode het gesprek hierover met 
uiteenlopende partners  aan.

OVERZICHT

SAMENVATTING aantallen Moving Arts Project 2020

Totaal activiteiten in 2020 385

Totaal deelnemers in 2020 (prod/pres en C.E) 824

Totaal publiek in 2020 15884

ALGEMENE TOELICHTING OP DE CIJFERS

SAMENVATTING aantallen

Binnen 
Amsterdam

Buiten 
Amsterdam

PRESENTEREND

TOTAAL ACTIVITEITEN - Presenterend 185 0

TOTAAL DEELNEMERS - Presenterend 127 0

TOTAAL PUBLIEK - Presenterend 4932 0

PRODUCEREND

TOTAAL ACTIVITEITEN - Producerend 95 0

TOTAAL DEELNEMERS - Producerend 697 0

TOTAAL PUBLIEK - Producerend 10627 0

EDUCATIE

TOTAAL ACTIVITEITEN - 4-12 jaar 11 0

TOTAAL ACTIVITEITEN - 12-18 jaar 54 0

TOTAAL ACTIVITEITEN > 18 jaar 10 0

TOTAAL DEELNEMERS - 4-12 jaar 18 0

TOTAAL DEELNEMERS - 12-18 jaar 19 0

TOTAAL DEELNEMERS > 18 47 0

Producerend
In 2020 heeft MAP 95 producerende activiteiten uitgevoerd. 
Dit is minder dan in 2019. Dit komt doordat er in 2020 minder 
(grootschalige en langdurige) eigen projecten plaats vonden en 
relatief meer werk in opdracht.

Presenterend
In 2019 waren 127 presenterende activiteiten. In 2020 is dit, 
ondanks de corona-maatregelen gestegen naar 185 activiteiten. 

5 
PUBLIEK, 

DEELNEMERS, 
VRIJWILLIGERS 
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editie van het DEELRitueel - Op Afstand bij Elkaar- betrok veel meer 
bezoekers doordat we met de stoet van karren, ons speelveld hebben 
verplaatst naar de hele Transvaal ipv alleen het Steve Bikoplein. Naast 
de 125 mensen die we op straat zijn tegengekomen, hebben we 
contact gehad achter de ramen met ongeveer 1250 mensen. Zoals 
eerder aangeven waren de activiteiten rondom Houd/t Moed/t veel 
kleiner en schaarser van aard, dan eerder de bedoeling. Onze Tour 
de Touw activiteiten zijn 4x uitgevoerd en stilgelegd agv Corona en 
trok 42 bezoekers. De inspreekpop Murugan was expliciet gericht 
op publiek en trok met 7 publieke activiteiten van ieder 5 uur in het 
Houthavenpark met een totaal van 598 bezoekers.

Prorammalijn 2 & 3
Ik deze programmalijnen stonden voor 2020 geen 
publieksactiviteiten.

Programmalijn 4
Onder programmalijn 4 vallen projecten die we uitvoeren in 
opdracht en/of waarvan wij zelf niet de initiatiefnemers zijn. 
Tijdens de stedelijke postercampagne # HoeGaatHetEchtMetJe 
waren gedurende 6 maanden in 7 stadsdelen 900 A0/A1 posters 
te zien. Uit de evaluatie blijkt dat het project per stadsdeel rond de 
2000 bezoekers bereikte. Daarnaast werd het ook digitaal bezocht 
op de website Corona in de Stad van het Amsterdam Museum . 
Operatie Zorghart was te zien op 9 verschillende locaties in Oost. 
Uit de doelgroep – mantelzorgers uit Oost – hebben 324 mensen 
gesproken. Met de expositie hebben we in 4175 bezoekers bereikt 
waarvan 3530 buiten- en 645 met de binnen expositie. Naast 
de expositie hebben we pop – up performances georganiseerd 
waarbij we 500 mensen persoonlijk gesproken en 1073 als publiek 
bereikt. Met dit project hebben we intensief contact gemaakt met 
nieuw potentieel publiek op kleine afstand van ons werkgebied de 
Transvaal. 
Het ontwerptraject Studio Osdorperban, dat we samen met the Beach 
hebben ontwikkeld in het kader van het landelijke project IDOLS, 
kende een aantal publieke momenten. Intern waren dat 3 intieme 
presentaties met 8 bezoekers. Daarnaast waren er 5 on- en offline 
presentatie voor het netwerk van IDOLS met gemiddeld 30 – 50 man 
publiek dat bestond uit organisaties die ook deel uitmaakten van dit 
project en de opdrachtgevers. Een tegenslag voor dit project was het 
aflassen van het deel waar IDOLS bij betrokken was tijdens de Dutch 
Design Week. Wij hadden graag de ontwerpen aan de bezoekers van 
dit prestigieuze evenement getoond. 

PUBLIEK 
De ingezette beweging van een lokaal naar een meer stedelijk 
opererende organisatie vertaalde zich ook dit jaar in de substantiële 
hoeveelheid activiteiten die we hebben uitgevoerd in alle 
windstreken en het overgrote deel in de openbare ruimte van de 
stad in Zuid, Zuid Oost, West en Nieuw West.  Met een totaal van 
385 activiteiten, 697 deelnemers en  15.559 bezoekers ligt boven 
het verwachte bereik. Dit heeft met name te maken met het feit 
dat we a) heel veel kleinere evenementen hebben georganiseerd, 
die wel pasten binnen de maatregelen en b) meer dan gewoonlijk 
exposities in de openbare ruimte hebben gerealiseerd waarmee het 
aantal (passieve) bezoekers is toegenomen. Waar onze grootschalige 
projecten ook publiek van buiten Amsterdam trekt, waren het 
afgelopen jaar voornamelijk Amsterdammers die de activiteiten 
bezochten. Wel hebben we, met de samenwerkingsprojecten door 
de stad, nieuwe publieksgroepen bereikt, die we in toekomstige 
projecten opnieuw hopen te kunnen betrekken. 

Programmalijn 1
Uit programmalijn 1 zijn publiekstrekkers als de theaterversie van 
De Kleine Prins in de Rabozaal van ITA en het Kindertheaterproject 
in zowel het Pleintheater als op verschillende scholen, afgelast. 
Geschat was minimaal 650 betalende bezoekers in ITA en 90 bij de 
kindervoorstelling. Wel is er een digitale bewerking gepresenteerd 
van de 1e scène van De Kleine Prins waarmee we een bescheiden 
digitaal bereik hebben gehad. De aangepaste versie van de 5e 

Dit zijn vooral kleine pop-up achtige activiteiten en bijna geen 
evenementen en festivals. Dit heeft met name te maken met 
opdrachten en de commerciële verhuur van KARELs KARAVAAN. 

Cultuureducatie
In 2020 hebben 105 cultuur educatieve activiteiten plaatsgevonden. 
Een aanzienlijk deel hiervan heeft plaatsgevonden in samenwerking 
met the Beach in Nieuw West met het project Studio Osdorperban. In 
Oost vallen de voorbereidingen van De Kleine Prins in ITA, Stromend 
Blauw en het LeerWerkTraject ‘KAREL’ onder cultuureducatie. In West 
bij het project Houd/t Moed/t vielen de activiteiten bij het Suikerplein 
en met de Meidenclub onder cultuureducatie.

TOELICHTING OP DE CIJFERS IN HET AFK FORMULIER
Onze vorm van community art is een hybride vorm, waarbij wij geen 
strikte scheiding van ‘doelgroepen’ qua leeftijd hanteren met name 
in onze projecten in de openbare ruimte| grootschalige projecten 
in de wijken van de stad. Alle activiteiten met een cultuur-educatief 
aspect (met deelnemers tot 18 jaar) zijn onder ‘cultuureducatie’ 
ingedeeld. Alle andere activiteiten, waarbij ook volwassenen en +18 
jongeren betrokken zijn, hebben we bij ‘producerend’ ingedeeld, 
behalve de lessen bij ROC Zuid, waarvan een deel 18- was en 
daarmee onder cultuureducatie viel. 

Activiteiten per stadsdeel bezoeken per stadsdeel

Spreiding activiteiten eigen KsK totaal KsK eigen educatie educatie 
publiek

totaal

Centrum 1 0 1 0 200 0 0 200

Nieuw West 48 4 52 96 0 10 142 248

Noord 0 6 6 450 0 0 0 450

Oost 107 91 198 2523 9787 126 0 12346

West 47 3 50 110 640 47 0 797

Zuid 0 3 3 60 0 0 0 60

Zuid Oost 0 75 75 1693 0 0 0 1693

TOTAAL 203 182 385 4932 10627 183 142 15884
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KARELs KARAVAAN is in 2020 veelvuldig ingezet en bereikte met 
onze 4 karren 4932 mensen. 
De 2e fase van Blauwdruk in Zuid richtte zich op nieuwe 
deelnemersgroepen – aan huis gebonden kwetsbaren-  is dit jaar 
komen te vervallen en wordt in juli 2021 uitgevoerd. Jacob Geel 
Museum werd in 2020 voorbereid en de geplande eindpresentatie in 
december werd uitgesteld naar 2021. 

DEELNEMERS
Het brede netwerk van MAP bestaat uit bewoners van de Transvaal, 
waar we onze basis hebben en strekt zich inmiddels uit over de 
hele stad; een bijzondere mix van mensen met en zonder ervaring 
met artistieke projecten, met serieuze ambities in de kunsten 
alsook professionals en amateurs die samen een afspiegeling 
vormen van het Amsterdam van nu. MAP zet in op langdurige 
relaties, kruisbestuiving tussen partners en deelnemers onderling. 
Deelnemers en wijzelf wisselen van rol en bewegen door de schotten 
van de culturele keten heen.  Hierdoor maken wij kennis met en 
deelnemen aan de kunsten in verschillende richtingen mogelijk. 
De deelnemers aan onze projecten van 2020 wijken af van 
eerdere jaren als gevolg van de manier waarop wij ons hebben 
moeten aanpassen aan de omstandigheden. We hebben, met de 
samenwerkingsprojecten door de stad, nieuwe deelnemersgroepen 
bereikt, die we in de toekomst hopen te kunnen betrekken bij onze 
projecten.

Programmalijn 1
In programmalijn 1 waren bij de voorbereidingen van De Kleine 
Prins voor ITA in totaal 17 spelers betrokken, dezelfde cast als bij de 
uitvoering op het Krugerplein. Het grootste deel zijn zeer betrokken 
deelnemers die we in toekomstige projecten tegenkomen. Ook de 
deelnemers aan het DEELRitueel kwam uit ons directe netwerk. Er 
waren 4 chauffeurs, 5 mensen rondom de karren die contact maakten 
met het publiek, 4 mensen die gedichten voordroegen en live zang, 
betrokken. Voor Houd/t Moed/t was deelname beperkt doordat 
DOKS de deuren sloot van zowel de Toverbal als Volta waar onze 
activiteiten plaats vonden. De laatste kon eerder open vanwege de 
kwetsbaarheid van de deelnemers. Met een groep van 12 meiden 
hebben we een nieuwe versie van het Ganzenbordspel gemaakt 
waarbij hun leefwereld uitgangspunt is.

2 zaterdagen in juni 2020. In samenwerking met the Beach betrok 
IDOLS  10 jongeren tussen 12 en 18 jaar als experts van hun eigen 
leefomgeving bij een multidisciplinair ontwerpproces met als 
onderwerp een gezondere leefomgeving voor de  Osdorperban 
Nieuw West. In totaal waren er 48 activiteiten, waarvan 5 digitaal.die 
op dinsdagen bij de Beach in   
Deelnemers bij KARELs KARAVAAN zijn met name performers - jonge 
talenten -  uit het netwerk van MAP zelf en/of partnerorganisaties. In 
2020 waren 30 (semi)professionals en amateurs betrokken van Afro 
Groves, Spoken Stories met Fouad Lakbir en Luan Buleshkaj, tot sing 
a songwriter Tugce Kartal. 

VRIJWILLIGERS 
Als gevolg van onze jarenlange samenwerkingen met bewoners en 
organisaties in de Transvaalbuurt, is er een kerngroep ontstaan van 
vrijwilligers/deelnemers die in wisselende samenstellingen en rollen 
betrokken zijn bij de uiteenlopende activiteiten van MAP in de wijk. 
Vrijwilligers van activiteiten op het Krugerplein, worden chauffeur 
van KARELs KARAVAAN. Onze partners kunnen ook op ons terugvallen 
als vrijwilliger bij hun projecten en is onderdeel van de wederkerige 
dynamiek in de Transvaalbuurt. 
Door onze activiteiten door de hele stad en contact met verschillende 
partners, is er een natuurlijke aanwas evenals de samenwerking 
met sleutelfiguren. Ook de samenwerking met Nagla Kandil ,als 
vrijwilliger coördinator, heeft tot een interessante aanvulling van ons 
vrijwilligersbestand geleid, vanwege haar diverse en uitgebreide 
netwerk.

STAGEPLEKKEN 

 • Tarek Zaal - SociaalCultureel Werker HvA (Minor)  
 • Wonne Sie - SociaalCultureel Werker HvA (Minor)
 • Ruby van London - SociaalCultureel Werker HvA (Minor) 
 • Melloney Cairo - Event Producer (MBO – niveau 4)
 • Jules Dijkstra - SociaalCultureel Werker HvA (Minor)
 • Marijn de Rooy - SociaalCultureel Werker HvA (Minor)
 • Selena Onatli - SociaalCultureel Werker HvA (Minor)

Programmalijn 2
In programmalijn 2 waren dit jaar geen deelnemers.

Programmalijn 3
In programmalijn 3 lag het accent op het ondersteunen van de 
verschillende makers in hun praktijk. Marlieke Burghouts in 
subsidie aanvragen op inhoudelijk en organisatorisch vlak maar 
ook met decorontwerp en dramaturgie.  Aretha Pam Anpong was 
organisatorisch betrokken bij het festival Sounds from the East, wat 
MAP organiseert als onderdeel van de programmering van Tugela85. 
Zij was betrokken bij Operatie ZorgHart en KARELs KARAVAAN 
als performer en moderator. Daarnaast heeft MAP haar gecoacht 
en begeleid bij de voorbereiding van diverse audities. Valentina 
Caporossi hebben we begeleid in haar verdere stappen richting 
Toneelopleiding. Shiva Sital heeft een stage gevonden bij een van 
de deelnemers van De Kleine Prins. In 2020 is een start gemaakt 
om naast het faciliteren van programmering van KARELs KARAVAAN 
ook een eigen programmering te ontwikkelen. Wouter Roos is hierin 
de trekker. MAP begeleid hem in het verder ontwikkelen van zijn 
coördinerende functie, programmering skils/podcasts alsook bij het 
doen van aanvragen.  
Een deelnemer van De Kleine Prins is nu als vrijwilliger betrokken als 
planner bij de verhuur van Tugela85 en de Houten Studio van MAP. 
MAP is haar aanspreekpartner en begeleid daar waar nodig.  

Programmalijn 4
Operatie Zorghart hebben we 150 deelnemers persoonlijk gesproken 
en geportretteerd. Door het intensieve contact en de relatief kleine 
afstand tot de Transvaalbuurt, zien we veel mogelijkheden, deze 
mensen te betrekken bij nieuwe projecten. Datzelfde geldt voor Het 
Grote StraatBeraad waar 130 mensen uit Oost bij betrokken waren 
en Stromend Blauw, dat 98 kinderen uit de Boerhaaveschool – in de 
Oosterparkbuurt betrok. We denken hier tevens aan onze duurzame 
samenwerking met welzijnsorganisatie Dynamo, waarmee we 
projecten ontwikkelen in Oost.  
.De rode draad door het Jacob Geel Museum zijn de 8 huishoudens 
die wij in hun transitieproces hebben gevolgd van september 
2020 tot mei 2021. In totaal gaat het hier om een groep van 15 
deelnemers. De intentie is uitgesproken om te zoeken naar een 
vervolg op dit project en daarbij (een deel) van deze groep opnieuw 
te betrekken.  De 25 deelnemers aan #HoeGaatHetEchtMetJe waren 
voor de duur van het gesprek betrokken. Het betrof met name 
mensen die wij niet eerder in de wijk gesproken hadden gedurende 
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sinds 2019 een eigen website. Tevens zijn hiervoor nieuwe facebook- 
en Instagram Accounts aangemaakt. Daarmee zijn er twee PR 
communicatiestromen gekomen wat de helderheid ten goede komt.    

MOVING ARTS PROJECT - PERSOVERZICHT 2019

 • KARlOS helpt de Voedselbank in Z-O, 20 april, https://wijamsterdam.nl/
initiatief/15750

 • Operatie Zorghart verzamelt foto’s en quotes van ‘zorgharten’, 26 mei, 
https://oost-online.nl/operatie-zorghart-verzamelt-fotos-van-en-quotes/

 • Operatie zorghart, in Oost staan we voor elkaar klaar, 8 juli, Dwars door 
de buurt, papieren wijkkrant & online Operatie ZorgHART: In Oost staan 
we voor elkaar klaar

 • #hoegaathetechtmetje wil de stem van Amsterdammers laten horen, 14 
juli, https://www.parool.nl/ps/hoegaathetechtmetje-wil-de-stem-van-
amsterdammers-laten-horen~b636809c/

 • Operatie Zorghart tourt door Oost, 11 sep 2020, https://oost-online.nl/
operatie-zorghart-tourt-door-oost/

 • Stromend Blauw | Londense kunstenaars aan het werk op basisschool 
Aldoende, 30 oktober 2020, https://oost-online.nl/stromend-blauw-
londense-kunstenaars-aan-het-werk-op-basisschool-aldoende/

 • Musea dicht?  Deze 8 exposities in de buitenlucht kun je nog wél 
bezoeken, 12 november 2020, https://www.parool.nl/ps/musea-dicht-
deze-8-exposities-in-de-buitenlucht-kun-je-nog-wel-bezoeken~b23393e
1/?referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

 • DEELritueel in de Transvaalbuurt dit jaar net even anders, 25 november 
2020, https://oost-online.nl/deelritueel-in-de-transvaalbuurt-dit-jaar-net-
even-anders/

Andere publiciteit

 • Interview OBA, Marjolein Frijling en Ilias Zian voor Nieuwe Helden, 
online gepubliceerd 14 mei 2020, https://www.youtube.com/
watch?v=A_EIKURvIcI

FONDSEN/SPONSOREN 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Amsterdam, Dynamo, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Amsterdam Museum, OBA, 
RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Allieantie Wijkzorg, Platform 
Informele Zorg Oost,  Duda Paiva Company, MAEX, stichting 
DOCK, 020-25, Natuurlijk Ijburg, Ik Wil Schone Energie, Zuid-Oost 
TV, Energie cooperatie Zuiderlicht, FAWAKA ondernemersschool, 
SABO-advies bewonersparticipatie, Stichitn 360 graden duurzaam, 

Onze marketingstrategie is gedreven vanuit de inhoud, waarbij het 
segmenteren van publieksgroepen en het specifiek proberen te 
bereiken van deze groepen als publiek, geen expliciet onderdeel 
is. In onze communicatie richten we ons op het betrekken van 
de bewoners van de stad. Onze werkwijze is dat we veel in de 
openbare ruimte aanwezig zijn en potentieel publiek integraal 
betrekken bij voorbereiding en uitvoering met als gevolg 
een gedeeld eigenaarschap van en inbedding in dezelfde 
gemeenschap. Dit vertaalt zich naar de samenstelling van ons 
publiek, dat een weerspiegeling vormt van het Amsterdam 
van nu. Die samenstelling is tevens terug te vinden in de crew, 
vrijwilligers, deelnemers en maakt dat mensen van verschillende 
achtergronden zich gerepresenteerd zien en zich welkom voelen. 
Met dit als uitgangspunt, slaagden we er ook in 2020 in ‘nieuwe’ 
publieksgroepen te bereiken, met name mensen die niet 
vanzelfsprekend de weg naar kunst&cultuur weten te vinden. 
Onze PR& communicatie uitingen zijn erop gericht om lokaal een 
buzz te creëren. In 2020 waren er weinig grote evenementen 
waarmee we die buzz konden creëren. In tegenstelling tot andere 
jaren waren we meer aangewezen op digitale communicatie en onze 
nieuwsbrieven, die per kwartaal verschijnen. Ons nieuwsbriefbestand 
wordt door 27 tot 36% van de lezers geopend. Dit zorgzaam 
opgebouwde netwerk was op de schaarse publieke momenten 
betrokken aanwezig. 
Naast de lokale inbedding, zien we een gestage toename van de 
bekendheid van MAP in Amsterdam en daarbuiten Dit doen we ook 
digitaal op Facebook, LinkedIn en Instagram. Ook de samenwerking 
met partners uit de stad als de OBA, Pakhuis de Zwijger en ITA hebben 
hieraan bijgedragen. De OBA maakte ons tot een van de Nieuwe 
Helden 020 en besteedde aandacht aan onze rol in de stad en ons 10 
jarig bestaan. In 2020 hebben we met nieuwe stedelijke partners als 
Framer Framed en Amsterdam Museum ons bereik uitgebreid. Zowel 
#HGHEMJ en Jacob Geel Museum hebben een pagina op de website 
van Corona in de Stad als Collecting the City. 
De website van MAP is in het laatste kwartaal van 2019 gehackt. 
Janine Toussaint bouwde een geheel nieuwe website die in mei 2020 
werd gelanceerd. Hierin is meer ruimte gemaakt voor informatie over 
onze projecten, het betrokken netwerk en samenwerkingspartners 
alsook aan de verschillende aspecten van onze praktijk. 
Door de toenemende aandacht voor en behoefte aan informatie over 
KAREL en de rest van de elektrische familie, heeft KARELs KARAVAAN 

6 
PR  

&  
COMMUNICATIE

https://wijamsterdam.nl/initiatief/15750
https://wijamsterdam.nl/initiatief/15750
https://oost-online.nl/operatie-zorghart-verzamelt-fotos-van-en-quotes/
https://www.parool.nl/ps/hoegaathetechtmetje-wil-de-stem-van-amsterdammers-laten-horen~b636809c/
https://www.parool.nl/ps/hoegaathetechtmetje-wil-de-stem-van-amsterdammers-laten-horen~b636809c/
https://oost-online.nl/operatie-zorghart-tourt-door-oost/ 
https://oost-online.nl/operatie-zorghart-tourt-door-oost/ 
https://www.parool.nl/ps/musea-dicht-deze-8-exposities-in-de-buitenlucht-kun-je-nog-wel-bezoeken~b23
https://www.parool.nl/ps/musea-dicht-deze-8-exposities-in-de-buitenlucht-kun-je-nog-wel-bezoeken~b23
https://www.parool.nl/ps/musea-dicht-deze-8-exposities-in-de-buitenlucht-kun-je-nog-wel-bezoeken~b23
 https://oost-online.nl/deelritueel-in-de-transvaalbuurt-dit-jaar-net-even-anders/ 
 https://oost-online.nl/deelritueel-in-de-transvaalbuurt-dit-jaar-net-even-anders/ 
https://www.youtube.com/watch?v=A_EIKURvIcI 
https://www.youtube.com/watch?v=A_EIKURvIcI 
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Democratisering G-buurt, ICASUS, New Metropolis Zuid OOst, 
Bewonersvereniging Evergreen, Framer Framed, Do Yourself, 
CoCratos, Energy for them, De Balconie, Meet the Crowd, Hoodlab, 
Mathijs Maris, We Are Warming Up, Sandra Trienekens, <  Stadsdeel 
Amsterdam Oost/ Zuid /Oost/ West/ Nieuw West, Pont-Meijer, 
Dynamo, Boost, MAEX, Stichting Do Yourself

SAMENWERKINGEN/OPDRACHTGEVERS 
DOCKS, Platform Informele Zorg Oost, Alliantie Wijkzorg, 
Buurtfondsen, Framer Framed, Amsterdam Museum, Shock’n Group 
Nederland, Voedselbank, Midzomer Mokum, Buurtcamping, Back 
to School, Spoken Stories, Film OOst, Markttheater, ZO Beweegt, 
Dapperplein, BuurtCamping, Amsterdam Aardgas Vrij, Internationale 
Vrouwendag Oost, Ruimte voor Initiatief, Platform Transvaal, Wij 
van de Wjk, Dynamo, Alle Kleuren Oost, BuurtCoporatie OHG, ITA, 
sQuare, OM|Nieuwe energie, Centrale Stad, Olives en More, Halel et 
Gida, Aslan, Studio 52, Urban Paradoxes, CascoLand, Impuls, Alfath 
Almoebien Moskee, Buurttuinen Transvaal, Dynamo jongerenwerk, 
Streetcornerwork, OBS Nelson Mandela School, de Kaap, Jongeren 
Platform Amsterdam Oost (JPAO), Viia, de Meevaart, vrouwengroep 
de Bloem, HvA, AHK, ROC-TOP, VU, UvA Ijzerhandel Liefhebber, 
viswinkel Gibraltar, Snackbar Snorretje, Restaurant Edie Spaghetti, 
Cafe Oost, Restaurant Wonnies, Stadsdeelwerf Rozenburglaan, 
Vertical Vision,, the Beach, JIP, JOGG, OBA,  Ruimte en Duurzaamheid 
| Programma Klimaatneutraal, Stichting El Fanar, Rode Loper op 
School, Impactmakers, Schatmakers, Moneyschool, De Eester, 
Filmacademie, Tugela85, Ruimte voor Initiatief,, New Electric, 
Milieudefensie, WPI
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Overzicht	ac,viteiten	MAP 2020 programma aantal aantal aantal aantal	** totaal aantal producerend producerend presenterend presenterend educa1e s.g. dln s.g. dln n.s.g dln n.s.g dln n.s.g dln

Ac1viteiten maand lijn loca1e partners deelnemers begeleiding publiek	ac1ef publiek	passief publiek ac1viteiten ac1viteiten publiek ac1viteiten publiek PO VO 4-12 12-18 >18 werkbegro1ng

Blokkenspel	buurEonds	ZuidOost 7	jan. 4 Oost buurEonds	ZO 14 2 - - 1 - 1 -
Studio	Ospdorperban hele	jaar 4 Nw	West the	beach 10 7 24 120 48 - - - 48 48 10 12-18	jaar
Leerwerktraject	KAREL	|	1e	training januari	+	februari 3 Oost Yahaira,	sQuare,	ROC	Zuid 18 2 - - 3 - - 3 18 nvt 18	plus

Uitbreiding	KARELs	KARAVAAN hele	jaar 3 Oost
New	Electric,	CoForce,	
Aardgasvrij,	provincie	NH - - - - - - - - - -

Ac1viteiten	KARELs	KARAVAAN	* hele	jaar 4 hele	stad Zie	overzicht 123 262 2841 2091 181 - 181 4932
Houd/t	Moed/t	 - nvt
-	Houd/t	Moed/t	|	Tour	de	Touw na	1/2	mrt	gecanceld 1 West Stadsdeel	West,	partners	in	West 35 6 42 - 4 4 42
-	Houd/t	Moed/t	|	Suikerplein na	1/2	mrt	gecanceld 1 West Stadsdeel	West,	partners	in	West 12 4 - - 8 - 8 8 12 uit	HM	uit	2019 4-12
-	Houd/t	Moed/t	|	Murugan	voorbereiding maart	t/m	augustus 1 West SD	West,	HvA 3 3 - - 22 - 22 22 3 uit	HM	uit	2019 18	plus
-	Houd/t	Moed/t	|	Murugan	presenta1e juli-aug 1 West SD	West,	HvA - 6 98 500 7 7 598 uit	HM	uit	2019
-	Houd/t	Moed/t	|	Meidenclub hele	jaar 1 West Stadsdeel	West,	partners	in	West 9 4 - - 6 - 6 6 9 uit	2019 12-18
De	Kleine	prins	|	voorbereiding dec	2019	-	maart	2020 1 Oost buurt 23 5 - - 9 - 9 3 6 6 17 uit	2019 8-81
De	Kleine	prins	|	uitvoering 22	maart	|	gecanceld 1 Centrum ITA 0 0 0 0 0 - 0 uit	2019
Kleine	prins	|	uitvoering 22	mrt. 1 Oost ITA 11 3 - - 1 1 - uit	eigen	middelen
10	jaar	MAP 24	april	|	gecanceld 1 Oost iedereen 0 0 0 0 0 0 - zonder	budget
10	jaar	MAP	-	uitzending	** 28	apr. 1 Centrum Nieuwe	Helden	020/	OBA 5 5 - 200 1 1 200 €	575,00
Stromend	Blauw 22+25	september 4 Oost Rode	Loper	op	School 96 4 - - 8 - 8 8 96 €	250,00 4-12
Workshop	ivm	Voorstelling	studio52nd 14	sep. 4 Oost Studio52nd 12 2 - - 1 - 1 1 12 18	plus
Opera1e	ZorgHART	|	verzamelen	* mei	t/m	juli 4 Oost PlaEorm	Informele	Zorg	Ad	Oost 150 20 573 500 42 42 1073
Opera1e	ZorgHART	|	tournee	* 7	sept	t/m	13	mrt	2021 4 Oost PlaEorm	Informele	Zorg	Ad	Oost 12 4 324 4175 23 23 4499 €	500,00
Posterproject	|HGHEMJ	expo	stad	** mei	-	juni 4 Oost zie	partners 27 3 - 2000 3 3 2000
Posterproject	|	HGHEMJ	expo	FF juni	t/m	september 4 Oost Framer	Framed nvt 3 85 755 1 1 840
Jacob	Geel	Museum	-	voorbereiding september	t/m	mei	2021 4 West Adam	Museum,	Fouad	lakbir 28 6 - - - 0
Het	Grote	Straatberaad	-	voorbereiding juli	-september 4 Oost Warming	Up/	Impactmakers 15 5 - - 3 - 3
Het	Grote	Straatberaad	-	uitvoering oktober	gecanceld 4 Oost Warming	Up/	Impactmakers 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Blauwdruk september	gecanceld 3 Zuid Dynamo 2 2 0 0 0 0 - 0 0

DeelRitueel	Transvaal	|	voorbereiding nov-dec 1 Oost
De	Brouwerij,	Brouwerij	het	IJ,	
PlaEorm	Transvaal 84 6 - - 12 12 0

DeelRitueel	Transvaal	|	uitvoering 21	dec. 1 Oost Stadsdeel	Oost,	HvA 8 6 125 1250 1 1 1375 nvt
boekje	Trienekens oktober 3 nvt Urban	Paradoxes,	stadsdeel	Oost nvt - - - nvt
Een	en	Ander	|	schrijven	aanvraag september	-	december	 4 nvt Dynamo nvt - - - nvt
Empaia	|	schrijven	innova1e	aanvraag oktober 4 nvt Yahaira	Gezius,	Judith	Tholen nvt - - - nvt
kids	traject	niet	doorgegaan uitgesteld	naar	2021 3 nvt nvt nvt - - -

*	cijferoverzicht	met	nuancering	hieronder
**	exposi7e	openbare	ruimte	of	digitaal

aantal aantal ac1ef passief publiek publiek s.g. s.g. n.s.g n.s.g n.s.g
Deelnemers Begeleiding Publiek Publiek ac1viteiten producerend producerend presenterend presenterend educa1e PO dln VO dln 4-12 dln 12-18 dln >18 dln werkbegro1ng

TOTALEN 697 370 4112 11591 385 95 10627 185 4932 102 8 96 22 3 11 18 54 19 10 47
Publiek	totaal 15703 Aantal	act. 382

Publiek	totaal 15559
105 ac,viteiten

Begeleiding aantal pr,	lijn 183 Deelnemers
Aretha	Pam 1 3 47 dln	west
Marlieke 1 3 126 dln	oost
Sigrid 1 3 10 dln	nw	west
Valen1na 1 3
Wouter 1 3
Shiva 1 3
TOTAAL 6

Ac,viteiten	per	stadsdeel bezoeken	per	stadsdeel	
Spreiding	ac,viteiten eigen KsK totaal KsK Eigen Educa,e Educ	publiek totaal
Centrum 1 0 1 0 200 0 200
Nieuw	West 48 4 52 96 0 10 142 248
Noord 0 6 6 450 0 0 450
Oost 107 91 198 2523 9787 126 12436
West 47 3 50 110 640 47 797
Zuid	 0 3 3 60 0 0 60
Zuid	Oost 0 75 75 1693 0 0 0 1693

TOTAAL 203 182 385 4932 10627 183 142 15884

1



Tabel	1
SAMENVATTING aantallen

PRESENTEREND Binnen	Amsterdam Buiten	Amsterdam
TOTAAL ACTIVITEITEN - Presenterend 185 0
TOTAAL DEELNEMERS - Presenterend 127 0
TOTAAL PUBLIEK - Presenterend 4932 0

PRODUCEREND
TOTAAL ACTIVITEITEN - Producerend 95 0
TOTAAL DEELNEMERS - Producerend 697 0
TOTAAL PUBLIEK - Producerend 10627 0

EDUCATIE
TOTAAL ACTIVITEITEN - 4-12 jaar 11 0
TOTAAL ACTIVITEITEN - 12-18 jaar 54 0
TOTAAL ACTIVITEITEN > 18 jaar 10 0
TOTAAL DEELNEMERS - 4-12 jaar 18 0
TOTAAL DEELNEMERS - 12-18 jaar 19 0
TOTAAL DEELNEMERS > 18 47 0

Ac,viteiten	per	stadsdeel bezoeken	per	stadsdeel	
Spreiding	ac,viteiten eigen KsK totaal KsK Eigen Educa,e Educ	publiek totaal
Centrum 1 0 1 0 200 0 200
Nieuw	West 48 4 52 96 0 10 142 248
Noord 0 6 6 450 0 0 450
Oost 107 91 198 2523 9787 126 12436
West 47 3 50 110 640 47 797
Zuid	 0 3 3 60 0 0 60
Zuid	Oost 0 75 75 1693 0 0 0 1693

TOTAAL 203 182 385 4932 10627 183 142 15884

Tabel	1-2
SAMENVATTING	aantallen	Moving	Arts	Project 2020

Totaal	ac1viteiten	in	2020 385
Totaal	deelnemers	in	2020	(prod/pres	en	C.E) 824
Totaal	publiek	in	2020 15884

1



Overzicht	ac,viteiten	KsK programma aantal	*** aantal aantal aantal	** aantal publiek publiek publiek publiek publiek publiek

2020 maand lijn	4 loca1e partners deelnemers begeleiding publiek	ac1ef publiek	passief ac1viteiten ZuidOost ZuidOost Oost Oost west West noord Noord zuid Zuid nw	west nw	west werkbegro1ng
KARIMA onderhoud & reparatie januari	t/m	mrt
KAREL onderhoud & reparatie jan+febr	+	1/2	apr	-	jun ***	aantal	deelnemers	/	begeleiders	via	MAP
KARLOS 1e release 24 april opknappen	febr	t/m	april alle	cijfers	eigen	ac1viteiten	MAP	niet	in	KsK-overzicht	opgenomen
KARLIJN 1e release eind mei opknappen	mrt-april-mei alles	is	producerend
KARIMA’s Caravan vanaf 5 december opknappen	dec20	jan21

januari Voertuig

Tour de Touw 9	jan.
Karima	+	
aanhanger West SD	West,	HvA zie	overzicht

Suikerplein Houd/t Moed/t 10	jan. KARLIJN West SD	West,	HvA zie	overzicht
Suikerplein Houd/t Moed/t 17	jan. KARLIJN West SD	West,	HvA zie	overzicht
Aardgasvrij WG terrein 18	jan. KAREL West Ketelhuis	WG - 2 34 1 1 34
Dapperplein meeting KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 75 1 1 75

februari zie	overzicht
Tour de Touw 7	febr KARLIJN West SD	West,	HvA zie	overzicht
Suikerplein Houd/t Moed/t 17	febr KARLIJN West SD	West,	HvA zie	overzicht

Tour de Touw 20	febr
Karima	+	
aanhanger West SD	West,	HvA zie	overzicht

maart
In maart diverse act. afgelast ivm Corona zie	overzicht
Suikerplein Houd/t Moed/t 2	mrt. KAREL West SD	West,	HvA zie	overzicht
Vrouwendag rondrit 6	mrt. KAREL Oost Boost 16 2 - - 1 1
fotoshoot Gijs Leevelt 13	mrt. Karima Oost Gijs	Leevelt 1 1 - - 1 1
operaconcert Noord 22	mrt. Karima Noord TolhuisTuin - 2 - 150 5 5 150
De Kleine Prins 6	mrt. KAREL Oost ITA zie	overzicht

Tour de Touw 12	mrt.
Karima	+	
aanhanger West SD	West,	HvA zie	overzicht

april
In april veel afgelast ivm Corona
Voedselbank ZuidOost 11	apr. KAREL Zuid	Oost Mart	Radio - 1 15 - 1 1 15
Voedselbank ZuidOost 18	apr. KAREL Zuid	Oost Mart	Radio - 1 12 - 1 1 12
Voedselbank ZuidOost 25	apr. KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 14 - 1 1 14
Voedselbank ZuidOost 28	apr. KARLOS Zuid	Oost VAZO - 1 14 - 1 1 14
Voedselbank ZuidOost 29	apr. KARLOS Zuid	Oost Casa	Jepi	Makandra - 1 12 - 1 1 12

mei
In mei veel afgelast ivm Corona
Voedselbank ZuidOost 2	mei KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 12 - 1 1 12
Voedselbank ZuidOost 4	mei KARLOS Zuid	Oost st	Hoop	Morgen - 1 11 - 1 1 11
Voedselbank ZuidOost 6	mei KARLOS Zuid	Oost Cordaan - 1 14 - 1 1 14
Voedselbank ZuidOost 9	mei KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 13 - 1 1 13
Voedselbank ZuidOost 11	mei KARLOS Zuid	Oost st	Hoop	Morgen - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 14	mei KARLOS Zuid	Oost Casa	Jepi	Makandra - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 16	mei KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 18	mei KARLOS Zuid	Oost st	Hoop	Morgen - 1 30 - 1 1 30
Transformatie Gooiseweg 19	mei KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 14 - 3 3 14
Transformatie Gooiseweg 21	mei KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 17 - 3 3 17
Spoken Stories 21	mei Karima Oost stdsdl	Oost	/	Luan 6 3 96 4 4 96
Voedselbank ZuidOost 22	mei KARLOS Zuid	Oost Reigersbos - 1 12 - 1 1 12
Aardgasvrij 23	mei KAREL West Ketelhuis	WG - 2 16 30 1 1 46
Voedselbank ZuidOost 23	mei KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 10 - 1 1 10

Suikerfeest 24	mei
KARLOS	+	
Karima Zuid	Oost Taibah Moskee - 2 24 145 1 1 169

Blockdownparty Vensepolder 24	mei KARLOS Zuid	Oost s1ch1ng	SES 3 1 30 - 1 1 30
Transformatie Gooiseweg 26	mei KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 15 - 1 1 15
OPERATIE ZorgHART pop up tour 1 27	mei Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART pop up tour 2 28	mei Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Voedselbank ZuidOost 28	mei KARLOS Zuid	Oost st	Carabic 3 1 12 - 1 1 12
OPERATIE ZorgHART pop up tour 3 29	mei Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Transformatie Gooiseweg 29	mei KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 15 - 1 1 15

Overzicht	ac,viteiten	KsK programma aantal aantal aantal aantal	** aantal

2020 maand lijn loca1e partners deelnemers begeleiding publiek	ac1ef publiek	passief ac1viteiten werkbegro1ng
juni
In juni diverse act afgelast ivm Corona
Transformatie Gooiseweg 2	jun. KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 15 - 1 1 15
OPERATIE ZorgHART pop up tour 4 3	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART pop up tour 5 4	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART pop up tour 6 10	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART 11	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Transformatie Gooiseweg 16	jun. KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost - 2 15 - 1 1 15
OPERATIE ZorgHART pop up tour 7 17	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART pop up tour 8 18	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Moneyschool 19	jun. KARLIJN Oost Diversiteitsland - 2 24 - 1 1 24
Sumatraplein 24	jun. KARLIJN Oost stdsdl	Oost - 3 30 - 1 1 30
Murugan spreekt moed in 16	-	31	juni KARLIJN HH-	SP	buurt SD	West,	HvA zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
OPERATIE ZorgHART pop up tour 9 24	jun. Karima Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Spoken Stories 25	jun. Karima Oost stdsdl	Oost	/	Luan - 2 96 4 4 96
Zomerconcert 26	jun. KARLIJN Oost Turkse	ouderenraad - 3 86 125 1 1 211
OPERATIE ZorgHART pop up tour 10 26	jun. Karima Oost Turkse	ouderenraad - 1 5 - 1 1 5
Duurzame route gemeenteraad 26	jun. KARLOS Zuid	Oost stdsdl	ZuidOost 8 1 - - 1 1
Sumatraplein 28	jun. KARLIJN Oost stdsdl	Oost - 1 30 - 1 1 30
Buurtradio Oost 29	jun. KARLOS Oost Jungle 4 2 26 - 1 1 26
Spoken Stories 30	jun. Karima Oost stdsdl	Oost	/	Luan 6 3 - 96 4 4 96

juli
In juni diverse act afgelast ivm Corona
Keti Koti 1	jul. KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 30 - 1 1 30
Blockdownparty Geldershooft 4	jul. KARLOS Zuid	Oost voedselbank	SES - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 7	jul. KARLOS Zuid	Oost st	Hoop	Morgen - 1 12 - 1 1 12
Blauwdruk opruimen 9	jul. KARLIJN Zuid Dynamo - 2 - - -
Afrogrooves pop-up concert 11	jul. KARLIJN Oost Afrgrooves 7 3 180 4 4 180
Spoken Stories 12	jul. KARIMA Oost stdsdl	Oost	/	Luan 6 3 96 4 4 96
Voedselbank ZuidOost 12	jul. KARLOS Zuid	Oost Mart	Radio - 1 10 - 1 1 10
Filmopnames 13	jul. KARLOS Oost Macgyver	Film - 1 - - 1 1 0 €	850,00
Filmopnames 15	jul. KAREL Oost Alle	Kleuren	Oost - 1 - - 1 1 0
MidzomerMokum 15	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 17	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 18	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 19	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 21	jul. KARLOS Zuid	Oost st	Hoop	Morgen - 1 12 - 1 1 12
MidzomerMokum 22	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
Zuidoost beweegt 28	jul. KARLOS Zuid	Oost sportloket	stadsdl	ZuidOost - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 29	jul. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
Zuidoost beweegt 30	jul. KARLOS Zuid	Oost sportloket	stadsdl	ZuidOost - 1 30 - 1 1 30

Overzicht	ac,viteiten	KsK programma aantal aantal aantal aantal	** aantal

2020 maand lijn loca1e partners deelnemers begeleiding publiek	ac1ef publiek	passief ac1viteiten werkbegro1ng

augustus
In aug diverse act afgelast ivm Corona
3x3 basketbaltoernooi 1	aug. KAREL Noord 3x3	Unite - 1 - 300 1 1 300
Spoken Stories 2	aug. KARIMA Oost stdsdl	Oost	/	Luan 6 3 96 4 4 96
Zuidoost beweegt 4	aug. KARLOS Zuid	Oost sportloket	stadsdl	ZuidOost - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 5	aug. KARLOS Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
Zomerfeest Buurt 7	aug. KARLOS Zuid	Oost bewonersvereniging	K-buurt - 1 30 - 1 1 30
XXL Kraaenest 8	aug. KARLOS Zuid	Oost Swazoom - 1 30 - 1 1 30
Voedselbank ZuidOost 9	aug. KARLOS Zuid	Oost st	Carabic - 1 30 - 1 1 30
Midzomerfeest 11	aug. KARLOS Zuid Dynamo - 1 30 - 1 1 30
Midzomerfeest 12	aug. KARLOS Zuid Dynamo - 1 30 - 1 1 30
MidzomerMokum 12	aug. KAREL Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30
Spoken Stories 13	aug. KARLIJN Oost stdsdl	Oost	/	Luan 6 3 96 4 4 96
Straatfeest H-buurt 15	aug. KARLOS Zuid	Oost st	360graden - 1 30 - 1 1 30

Buurtcamping Frankendaal 16	aug.
KAREL+KAR
LOS Oost st	Buurtcamping	Oost 24 6 - 110 4 4 110

Opbouw Posterproject | HGHEMJ expo FF 18	aug. KARIMA Oost partners	+	Framer	Framed - 3 - - 1 1 -
Back 2 school party 29	aug. KARLOS Zuid	Oost Hart	voor	de	K-buurt - 1 30 - 1 1 30
Pannenkoeken bakken op inductie 29	aug. KARLOS Zuid	Oost Tante	Nel - 1 30 - 1 1 30

september
Afrogrooves pop-up concert 5	sept KARLIJN oost Afrgrooves 7 3 180 4 4 180
Aardgasvrijsessie 5	sept KARLOS Zuid	Oost Hart	voor	de	K-buurt - 2 30 - 1 1 30

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 1 7	sept
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

OPERATIE ZorgHART | opening expo 7	sept
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

Inloopspreekuur Maarten Poorter 9	sept KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 1 30 - 1 1 30
Openbare les HvA op Krugerplein 10	sept KAREL Oost HvA - 1 30 - 1 1 30
Promotie talent 11	sept KARLOS Zuid	Oost Talent	Movement - 1 30 - 1 1 30
Theatervoorstelling Dapperplein 11	sept KAREL Oost Markiheater - 2 98 - 1 1 98
Buurtfeest H-buurt 12	sep. KARLOS Zuid	Oost st	democra1sering	H-buurt - 1 30 - 1 1 30
Aardgasvrijsessie 12	sept KARIMA Zuid	Oost Hart	voor	de	K-buurt - 1 30 - 1 1 30
Theatervoorstelling Dapperplein 12	sept KAREL Oost Markiheater - 2 98 - 1 1 98
Aardgasvrijsessie Westerpark 13	sept KARLOS West stad	Amsterdam - 1 30 - 1 1 30

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 2 14	sept
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

Aardgasvrijsessie IJburg 15	sept KARLOS Oost Mama	Agartha - 1 12 - 1 1 12
Aardgasvrijsessie markt Kraaienest 15	sept KAREL Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 15 - 1 1 15
Picknick gebiedsteam Bijlmerpark 15	sept KARLOS ZuidOost stdsdl	ZuidOost - 1 - - 1 1 0
Inloopspreekuur Maarten Poorter 16	sept KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 1 24 - 1 1 24
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Promotie talent 18	sept KARLOS Zuid	Oost Talent	Movement - 1 30 - 1 1 30
Sumatraplein herprofilering 18	sept KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 1 30 - 1 1 30
Clean up day 19	sept KAREL Oost Jungle - 1 22 - 1 1 22
Pop-up concert Gerbrandypark 19	sept KARIMA Nw	West Fouad&Luan - 1 22 - 1 1 22
Promotie talent 20	sept KARLOS Zuid	Oost Talent	Movement - 1 30 - 1 1 30

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 3 21	sept
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

Blauwe Loper 22	sept
KARIMA	+	
blauwdruk Oost Rode	Loper	op	School - zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

Aardgasvrijsessie markt Kraaienest 22	sept KAREL Zuid	Oost stad	Amsterdam - 1 21 - 1 1 21
Inloopspreekuur Maarten Poorter 23	sept KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 1 24 - 1 1 24

Blauwe Loper 25	sept
KARIMA	+	
blauwdruk Oost Rode	Loper	op	School - zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

Burendag Move the Block 25,	26,	27	sept
KARLOS	+	
KAREL Zuid	Oost De	Kazerne - 1 30 - 3 3 30

Burendag po-up concert 25	sept KARLIJN Oost Tugela85 6 4 14 85 1 1 99
Pop-up concert Gerbrandypark 26	sept KARIMA Nw	West Fouad&Luan - 1 18 - 1 1 18
Aardgasvrijsessie Vensepolder 27	sept KAREL Zuid	Oost CoForce - 1 18 - 1 1 18

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 4 28	sept
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

MoTuin werkdag 29	sept KARIMA Oost Tugela85 8 4 - - 1 1 0

2e helft september veel afgelast ivm Corona

Overzicht	ac,viteiten	KsK programma aantal aantal aantal aantal	** aantal

2020 maand lijn loca1e partners deelnemers begeleiding publiek	ac1ef publiek	passief ac1viteiten werkbegro1ng
In oktober veel afgelast ivm Corona

Pop-up concert Gerbrandypark 3	okt. KARIMA Nw	West Fouad&Luan - 1 26 - 1 1 26

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 6 5	okt.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

Filmopnames 6	okt. KARLOS Zuid Rached&Adam 5 1 - - 1 1
Moestuinmarkt 9	okt. KARLOS Zuid	Oost Bloei&Groei - 1 24 1 1 24
Pop-up concert Gerbrandypark 10	okt. KARIMA Nw	West Fouad&Luan - 1 30 - 1 1 30

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 7 12	okt.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

Verhuizing 13	okt. KAREL Oost Sigrid 1 1 - - 1 1 -
Inloopspreekuur Maarten Poorter 14	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 8 17	okt.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - - -

KARona Coronapreventiebus 21	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 22	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 23	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 9 26	okt.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - - -

KARona Coronapreventiebus 28	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 30	okt. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22

november
In november veel afgelast ivm Corona

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 10 2	nov.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

KARona Coronapreventiebus 3	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
Fotosessie kids Studio Osdorperban 3	nov. KAREL Nw	West the	Beach zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
KARona Coronapreventiebus 4	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 6	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 11	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 12	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 13	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
Werksessie Jacob Geel Buurt 16	nov. KAREL Nw	West Fouad	+	Amsterdam	Museum zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
Uitgifte Afvalbakken IJburg 16	nov. KARLOS Oost Gemeente	afvalpunt - 1 14 - 1 1 14

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 10 17	nov.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - - -

KARona Coronapreventiebus 18	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 19	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 20	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
Uitgifte Afvalbakken S-buurt 23	nov. KARLOS Oost Gemeente	afvalpunt - 1 14 - 1 1 14
Uitgifte Afvalbakken S-buurt 24	nov. KARLOS Oost Gemeente	afvalpunt - 1 16 - 1 1 16
OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 10-2 24	nov. KAREL	 Oost PIZAO - 4 - - - -
KARona Coronapreventiebus 25	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 26	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 27	nov. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
Werksessie Jacob Geel Buurt 28+29	nov KAREL Nw	West Fouad	+	Amsterdam	Museum zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

0
0

december 0
In december veel afgelast ivm Corona 0

0
Uitgifte Afvalbakken W-buurt 1	dec. KARLOS Oost Gemeente	afvalpunt - 1 15 - 1 1 15
KARona Coronapreventiebus 2	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
Sumatraplein herprofilering 2	dec. KARLOS Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 3	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 4	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARIMA’s Caravan ophalen uit Groningen 5	dec. bus Oost Stadsdeel	Oost - 1 - - 1 1 -
Werksessie Jacob Geel Buurt 6	dec. KAREL Oost Fouad	+	Amsterdam	Museum zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
KARona Coronapreventiebus 8	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 9	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
KARona Coronapreventiebus 12	dec. KAREL Oost Stadsdeel	Oost - 2 22 - 1 1 22
DeelRitueel Transvaal | voorbereiding 12	dec. KsK Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

DeelRitueel Transvaal | voorbereiding 14	dec.
KAREL+KAR
LOS Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

DeelRitueel Transvaal | voorbereiding 15	dec.
KAREL+KAR
LOS Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

DeelRitueel Transvaal | voorbereiding 16	dec.
KAREL+KAR
LOS Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht

OPERATIE ZorgHART | opbouw expo 11 17	dec.
KAREL	+	
KARIMA Oost PIZAO - 4 - - -

KARIMA’s Caravan oefensessie 18	dec.
KARIMA+	
Caravan Oost Tugela85 4 2 - - 1 1

Buurtfeest ZuidOost 19	dec. KARLOS Zuid	Oost st	Krak1 - 2 30 - 1 1 30
DeelRitueel Transvaal | voorbereiding 20	dec. KsK Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
DeelRitueel Transvaal | uitvoering 21	dec. KsK Oost Transvaalbuurt zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht zie	overzicht
MidwinterMokum 23-31	dec KARLOS Zuid	Oost De	Kazerne - 2 - 210 9 9 210

zuidoost oost west noord zuid nw	west

TOTALEN 127 264 2841 2091 182 75 1693 91 2523 3 110 6 450 3 60 4 96

Act. 182

4932 Publiek 4932

Zuid Oost 61
Oost
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OPERATIE	ZorgHART	-	uitsplitsing	cijfers deelnemers publiek	ac,ef publiek	passief ac,viteiten

Voorbereidingsfase 176
• Geportretteerden/geïnterviewden 150 150
• Vrijwilligers tijdens de verzamelfase 12 12
• Professionals verzamelfase 6 6
• Musici verzamelfase 8 8
• geïnterviewden tijdens verzamelfase 573 573
• Aantal publieksactiviteiten verzamelfase 42 42

Expositiefase
• Vrijwilligers tijdens expositie fase 8 8
• Professionals expo-fase 4 4
• Muzikanten expo fase 4 4
• bezoeken buitenexpositie 3530
• Bezoeken binnenexpositie 645
• Totaal bezoeken expositie 4175 4175
• Aantal expositielocaties 11 11
• Aantal publieksactiviteiten expo-fase 14 14
• Totaal aantal gesprekken met publiek 324 324

TOTAAL 192 897 4175 67

1



 

Stichting Moving Arts Project p/a Tugela85 | Tugelaweg 85 | 1091 VN Amsterdam 

 

 

STICHTING MOVING ARTS PROJECT 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING 

Datum  : 14 januari 2020: 19.00 – 21.00 
Locatie  : Tugela85 
Aanwezig : Bestuur m.u.v. Judith, MAP-ers compleet 

 

Onderwerpen: 
 
1. Uitleg plannen 

Opmerkingen en aantekeningen worden door het team direct verwerkt  
 

2. Overzicht jaarcijfers 
Toelichting door Joep. Financieel is er door het team een voorzichtig en goed beleid gevoerd. 
Er is t.o.v. de eindstand van 2019 nu een reserve van € 42.000,-. 
 

3. Besluit verhoging maandtoelage team. 
Er is voldoende ruimte op dit moment voor een verhoging van € 1.800,- naar € 2.000,- met 
ingang van 1 januari 2020. 
 

4. Besluit termijnen bestuursleden 
Joep: blijft aan tot er een nieuwe penningmeester is gevonden 
Marius: er wordt na de zomer gezocht naar vervanging 
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STICHTING MOVING ARTS PROJECT 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING 

Datum  : 16 september 2020: 18.30 – 20.30 
Locatie  : Tugela 85 

Aanwezig:  :  



 

Stichting Moving Arts Project p/a Tugela85 | Tugelaweg 85 | 1091 VN Amsterdam 

1) Update van activiteiten 
a) De AFK heeft het voorstel goedgekeurd! "#$% Verzoek gedaan om toelichting om 

Coronazaken, antwoord nog niet binnen.  
b) Nieuw project: operatie ZorgHART: loopt goed. 
c) Opdracht Idols / i.s.m. Beach. Opdracht over jongeren: maak een ontwerp waarmee je je 

eigen wijk gezonder kan maken. 
d) Blauwdruk (2e stap), overleg met samenwerking met Dynamo. Evt. aanvraag 

Innovatiesubsidie 
e) Posterproject 
f) Straatberaad: begeleiding van de Oost-editie 
g) Voortgang/afronding West Houd/t Moed/t 
h) Voorbereiding Embedded Prins 
i) Karels Karavaan: eigenlijk loopt alles goed. Er is zelfs soms tekort als menskracht. 
j) Er loopt een individueel begeleidingstraject (punt uit 4-jarenplan) 

 
2) Boekje 

a) Sandra Trienekens heeft een boekje gemaakt over haar ervaringen met MAP en drie andere 
partijen. 
 

3) Aan-/aftreden bestuursleden 
Er gaat gekeken worden hoe de Code Good Governance hierover uitspraken doet. 
In ieder geval gaat er gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. Termijn van Joep en Marius 
Lopen af in 2020. Beide staan op de rol voor aftreden. 
 

4) RvA 
Er is een lijst van deelnemers. Er is nu een mail naar hen uit. Voornemen is om binnenkort een 
ontmoeting te organiseren. Bestaat nu uit voer leden. Er gaat verder gekeken worden naar de 
richtlijnen voor de RvA. Concepttekst ligt er. Loes duikt er verder in. Voorstel om een ontmoeting 
RvA met het bestuur te plannen voor 2e week november. 
 

5) Aanzet voor vacature zakelijke leiding 
Er is een aanzet, maar hier moet nog naar gekeken worden. De vraag is of de omvang van de 
aanstelling anders moet worden dan die van Kristien. Evt. zoeken naar afgestudeerden cultureel 
management. Het is lastig om binnen de begroting iemand te vinden die niet teveel begeleiding 
vereist. Daarnaast is de (korte) duur van de aanstelling een complicatie.  
 
 

6) Financiën - honoraria, reserve 
Joep geeft overzicht. Financiële situatie is gezond, maar er zijn mede als gevolg van corona wel 
iets verminderde inkomsten. De betalingen die nu worden gedaan kunnen op deze manier 
doorlopen. 
Aan te houden reserves in de toekomst maximaliseren op € 3.000,-. 
Liefst voortaan minimaal twee dagen week zakelijke leiding 
 

7) Wvttk 
Mo ontvangt nog € 500,- achterstallige vrijwilligersvergoeding. 
 

8) Datum volgende bespreking 
In overleg met de beoogde RvA-leden. 
In de agenda staat al een geplande bestuursvergadering voor dinsdag 10 november. 
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STICHTING MOVING ARTS PROJECT 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING [ONLINE]       

Datum  : 10 november 2020: 19.30 – 21.00 
Locatie  : Zoom 

Aanwezig:  : Bestuur m.u.v. Judith, MAP-ers compleet 

 

9) Aan-/aftreden bestuursleden 
Judith Tholen treedt af als bestuurslid vanwege aansprakelijkheid. Ze zit teveel ‘op afstand’ om 
goed te kunnen overzien wat er gebeurt. Besturen op afstand kan op verschillende manier 
worden opgevat. Vanwege de vraag van de Triodosbank werd de aansprakelijkheid ineens heel 
helder. Er gaat een blijk van waardering naar haar. Jammer dat ze vertrekt, maar er is begrip. 
 
Er zijn nu twee vacatures voor het AB: Judith en Marius (afloop termijn). 
Een voor een vervanging. Eerst vervanging voor Judith dan voor Marius (voorjaar 2021). 
Illias denk nog even na of hij de functie van secretaris wil worden. 
 
Kijken of de kwaliteiten van vertrekkende bestuursleden vervangen kunnen worden. 
Evt. ook een jong bestuurslid: 20-30. Bestuursleden maken lijstje van gezochte kwaliteiten. 
Jeanine stuurt een mail. 
 
 

10) Financiën 
Joep ligt toe. Het staat er erg goed voor. Gemeente heeft alle rekeningen betaald. Ook eigen 
inkomsten lopen goed binnen.  
 
Ilias vraagt of er een maximum is voor de hoogte van de reserve. Is niet bekend. 
Koppelen aan de omvang van de jaaruitgaven. Er zijn toch wel ook onvoorziene kosten, bijv. 
onderhoud van KAREL-zaken. Er moet een flink bedrag voor vervanging worden gereserveerd en 
er moet ook gedacht worden aan reserveringen voor investeringen. Geld is er ook nodig voor de 
nog aan te stellen zakelijk leider. Reservering in kas op basis van vaste jaarkosten: schatting nu 
€45.000.-. (Er moet sprake zijn van een continuïteitsreserve en bestemmingsreserve.) 
 
Druk op de fondsen is op dit moment enorm. Er is een gerede kans dat de inkomsten hieruit gaan 
teruglopen op den duur.  
 
Er is besloten om met ingang van januari 2021 i.v.m. gestegen kosten en het inlopen van 
achterstand de salarissen te verhogen naar 2200 euro. 
 
Besluit over een eindejaarsuitkering voor MAP-ers: dit hoeft nu niet, vooral  gezien de 
onzekerheid volgend jaar. Beter geen risico nemen. 
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11) Zakelijk leider 
Afwezigheid ZL moet gemeld worden aan het AFK. Diane maakt tekstje voor Joep die het 
doorgeeft aan AFK.  Vacaturetekst is nu (vrijwel) rond. Moet worden uitgezet worden. 
Sollicitatieproces moet helder zijn: 1e ronde MAP, 2e ronde incl. bestuurslid. 
 
 

12) Aanzet voor vacature zakelijke leiding 
Afwezigheid ZL moet gemeld worden aan het AFK. Diane maakt tekstje voor Joep die het 
doorgeeft aan AFK. Vacaturetekst is nu (vrijwel) rond. Moet worden uitgezet worden.  
Sollicitatieproces moet helder zijn, ook voor gegadigden: 1e ronde MAP, 2e ronde incl. 
bestuurslid. 
 
 

13) Statuten 
Noodzakelijke aanpassingen: 
- tekeningsbevoegdheid specificeren 
- zittingstermijn bestuursleden 
 
Iedereen kijkt er nog even naar statuten 
 

14) RvA 
MAP kijkt nog even naar de kadertekst voor het functioneren van de RvA  
(link naar kopie in Dropbox).  
 
Volgend op deze bestuursveragdering is er een online kennismaking met drie van de vier 
beoogde leden van de RvA:  
- Jaika Koot 
- Riemer Knoop 
- Nelly Duijndam 
 

15) Datum volgende bespreking 
Er is nog geen datum vastgesteld voor een volgende bestuursvergadering 
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