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Dit was

2020

Het jaarverslag dat voor u ligt
gaat over een turbulent jaar.
2020 werd getekend door de
coronamaatregelen. Maar er
was meer: een nieuwe website,
een nieuwe poort, een nieuw
kunstenplan, een nieuwe
podcastwerkplaats, een
nieuwe huursituatie en
een nieuwe directeur.
U leest in dit jaarverslag hoe we ons door het jaar heen
hebben bewogen en onze programmering vanaf maart op
de telkens veranderende maatregelen hebben aangepast.
We maakten een enorme innovatieslag en scherpten
ons inhoudelijke profiel verder aan. We verplaatsten de
programmering van de zalen naar buiten: guerrilla operaoptredens in Noord, kanotochten over het IJ, buitenexpo’s,
de lancering van een nieuwe krant met kinderredactie,
de Artistieke Repair Shop, noem maar op. Onze mooie
sfeervolle Tuin bleek een uitkomst in coronatijden:
concerten, kinderactiviteiten, voorstellingen, workshops,
silent disco’s, expo’s en festivals. We presenteerden veel
programma’s via livestreams, video’s en een uitgebreid
podcastprogramma.
In juni volgde een tweede forse tegenslag: het advies van
de Amsterdamse Kunstraad om het kunstenplan van
Tolhuistuin af te wijzen. De opdracht van de gemeente
was volgens de kunstraad te breed gesteld. Tolhuistuin
kreeg het advies om een nieuw plan in te dienen waar
minder budget voor beschikbaar was. De gemeente bleef
vasthouden aan de originele opdracht, maar nam tegelij-
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kertijd het advies van de kunstraad ter harte. Ofwel, een
nieuw plan, een brede opdracht en minder budget. In de
zomermaanden is met het team hard gewerkt om binnen
de gestelde kaders vanuit de eigen kracht en ambities een
overtuigend plan te presenteren voor de komende vier
jaar. Met succes, dit plan werd positief beoordeeld. De
inhoudelijke koerswijziging kreeg met het indienen van het
nieuwe kunstenplan een concrete uitwerking in de drie
gelanceerde programmalijnen: Podium, Noordhuistuin en
Werkplaats.
Een derde belangrijke ontwikkeling waar het afgelopen
jaar veel tijd aan is besteed was het overdragen van de
taak als hoofdhuurder van het terrein per 1 januari 2021
aan Gemeentelijk Vastgoed. Daarmee verandert de relatie
met iedereen die op het terrein een werkplek heeft: we
zijn geen huurbaas meer, maar huisgenoot. Dit vormde
het sluitstuk van de reorganisatie die de afgelopen jaren
achter de schermen plaatsvond: een nieuwe inhoudelijke
koers, nieuwe zakelijke afspraken met THT en Paradiso,
een nieuwe merkstrategie en een andere relatie met de
huisgenoten op het terrein.
Ondanks alle uitdagingen en tegenslagen presenteerden
we in 2020 in totaal 710 activiteiten die in totaal meer dan
18.300 bezoeken trokken. Online wisten we met video’s,
livestreams en podcasts bijna 112.700 kijkers en luisteraars te trekken. De twee edities van de NOORDKrANT
werden in oplage van 30.000 verspreid onder bewoners
van het hele stadsdeel. De buitenexpo’s waren goed
zichtbaar voor iedereen die Tolhuistuin passeerde. Het
hele jaar kregen we mooie media-aandacht voor de vaak
innovatieve en relevante programma’s, in totaal 83 maal.
Het komende jaar staan ons ongetwijfeld nieuwe uitdagingen te wachten, maar het belangrijkste is dat we dit
jaar hebben bewezen dat we met een solide team en
fantastische huisgenoten een goede basis hebben om de
komende jaren Tolhuistuin in te zetten als een bruisende
plek in de stad voor kunst en cultuur die raken aan de
belangrijkste vraagstukken van deze tijd.
Matthea de Jong, directeur
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Over Tolhuistuin,

missie en visie
Tolhuistuin is een cultuurpodium aan de IJ-oever van Amsterdam
Noord, een plek voor muziek, beelden, verhalen en heerlijk eten.
Geen enkele culturele plek in Amsterdam kent zo’n unieke combinatie: een cultuurpodium in het hart van de stad met verschillende
zalen, een grote idyllische tuin, een lange historie als stadspark en
laboratorium van de fossiele industrie, en meer dan 25 culturele en
maatschappelijke programmapartners die op het terrein hun werkplek hebben. Samen met tientallen organisaties uit Noord maken
we culturele programma’s over de belangrijkste opgave van deze
tijd: de transitie naar een duurzame en inclusieve stad.
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Van intieme theateroptredens tot grote concerten en
manifestaties. Van buitenexpo’s tot spraakmakende
podcastprogramma’s. Van laagdrempelig dorpshuis tot
bruisend festival. Tolhuistuin is een plek voor artistieke
expressie en voor participatie. Voor producties die een
verschil maken. Je vindt er rust of reuring, tussen de
bomen, in het restaurant, bij de verschillende locaties
op het terrein, of op bijzondere plekken in het stadsdeel.
Een uitgesproken entree naar het groenste stadsdeel
van Amsterdam, een stadsdeel zo wijd als de hele stad.
Met de scheggen en de dijken, ’de zonzij van het IJ’, zoals
buurtsoap de Wasserette al zo vaak zong.
We moeten omgaan met een wereld die radicaal aan het
veranderen is. Maar hoe doen we dat? En wat betekent
dat? En hoe zorgen we ervoor dat we elkaar – te midden
van al die veranderingen – vaker ontmoeten en beter
begrijpen? Moeten we Noord verdedigen of bruggen bouwen? Amsterdam Noord vandaag is eigenlijk Nederland in
het klein: hechte gemeenschappen, grote contrasten en
uiteenlopende culturen in achterstandswijken, burgerlijke
buurten, luxe appartementenblokken. De uitdagingen
in Noord weerspiegelen de grote vragen van deze tijd:
groeiende ongelijkheid, economische crisis, gentrificatie,
de effecten van een pandemie, klimaatverandering.
Juist in ons stadsdeel – van oudsher het armste van de
stad, nog steeds met weinig culturele voorzieningen – kan
cultuur zorgen voor onderlinge verbondenheid, betrokkenheid en zelfvertrouwen. Kunstenaars en ontwerpers
kunnen ons helpen om ons aan te passen aan een nieuwe
wereld, met artistieke interventies, alternatieve perspectieven en creatieve methodes, om te kunnen bouwen aan
een toekomst voor iedereen. Cultuur in de Tolhuistuin gaat
over wie we willen zijn, over hoe we willen samenleven en
welke toekomst we met elkaar willen. Het geeft verbondenheid met de plek waar je bent, de geschiedenis en de
toekomst en biedt ruimte om de verandering die op ons
afkomt te verbeelden en praktisch vorm te geven.

Missie

Tolhuistuin geeft ruimte aan kunst en cultuur om
makers en publiek een aandeel te geven in de
ontwikkeling van een stad die inclusief en duurzaam
is. Met makers en bezoekers wordt gewerkt aan
inspiratie, nieuwe invalshoeken, gemeenschapszin,
innovatie en ontspanning, altijd in relatie tot de
lokale context van Amsterdam Noord.

Van laagdrempelig
dorpshuis tot
bruisend festival
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Programma
Het jaar begon goed met het
programma’s zoals Het Groenste
Ontbijt van Amsterdam-Noord,
de jubileumviering van 10 jaar
Buurtsoap De Wasserette en
een live podcastprogramma
van DAMN. Honey voorafgaand
aan de viering van Vrouwendag.
Daarna volgde de eerste lockdown. Helaas moesten we dicht
en veel programma’s annuleren
of uitstellen.
Gelukkig konden we met een klein en flexibel team meteen
op de maatregelen inspelen. We wisten de mogelijkheden
van het Tolhuistuinterrein met veel buitenruimten, de
Tuin en de multi-inzetbare zalen, goed te benutten.
We bekwaamden ons in livestreams en een uitgebreid
podcastprogramma.
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Qua creatieve formats maakten we – genoodzaakt door
de beperkingen – een enorme innovatieslag door. We
presenteerden talloze programma’s in de Tuin en in de
verschillende zalen, maar ook buitenexposities, wandelconcerten, een nieuwe NOORDKrANT, een Artistieke
Repair Shop, rondbezorgde maaltijden voor 5 mei en Keti
Koti met poëzie, kleinschalige expedities door heel Noord
en de uitreiking van de Kerstbokaal. We werkten met
koptelefoons, akoestische concerten en programmaroutes.
Sommige programma’s waren speciaal gericht op de buurt,
anderen hadden een meer nationale of zelfs internationale
uitstraling. Met nieuwe samenwerkingsverbanden en
programma’s hebben we de inhoudelijke focus – de
fossielvrije en inclusieve stad – verder uit kunnen diepen,
bijvoorbeeld met Expeditie Groen en de lancering van het
eerste Warming Up Festival.
Daarnaast boden we ruimte aan andere culturele podia
en festivals die moesten uitwijken, zoals Here Comes the
Summer, De Parade, het Huiskamerfestival en het Forum
on European Culture. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat waren er yogaklassen, hiphoplessen, kinderactiviteiten,
voorstellingen en workshops in de Tuin.
Vermeldenswaardig zijn de initiatieven die tijdens corona
zijn ontstaan zoals tien sessies van Collectief Kapitaal waarin
collectief een format werd ontwikkeld voor een nieuw
crowdsourced basisinkomen en de Sociaal Creatieve Raad.

2020

3

Hieronder volgen in tekst en beeld onze 20 hoogtepunten van 2020 in chronologische volgorde:

DAMN, HONEY vrouwendag liveshow
DAMN, HONEY is de podcast over shit waar je als vrxuw
van deze tijd mee moet dealen. Van straatintimidatie tot
de orgasmekloof en van zogenaamde ‘vrouwenkwaaltjes’
tot aan fat shaming.
Hosts Marie Lotte en Nydia ruilen op Internationale
Vrouwendag hun vertrouwde studio in voor de Tolhuistuin
om live te kunnen komen luisteren naar de podcastopname. De zaal zat bomvol met “toffe, activistische, slimme,
bijzondere, coole, wijze, lieve, kickass honingballies.”
Vooraf kun je andere luisteraars ontmoeten, naderhand
kan je door naar de Women’s March.

3
1
IMBY nieuwjaarsfeestje
We vierden het nieuwe jaar met In My Backyard met een
talkshow, eten, live muziek van Wasim Arslan en Katty
Heath en dj’s van Yallah Yallah. IMBY is een organisatie die
nieuwkomers in Amsterdam helpt om hun Nederlandse
buurtgenoten te leren kennen. We vinden jammer dat we
aan het eind van het jaar afscheid moesten nemen van
IMBY als huisgenoot vanwege onvoldoende financiële
mogelijkheden.

Workshop Kleine Voedselbos
“Alles begint met één boom: de els! Op een stormachtige
zondagmorgen in de Tolhuistuin in Amsterdam leren zo’n
vijftig deelnemers aan de workshop ‘Voedselbosjes in de
stad’, dat de eerste boom in een voedselbos een els moet
zijn.” (Trouw, 15 feb 2020) De workshop markeert de start
van de ontwikkeling van de Noordkop, een verhard terrein
van 1300 vierkante meter. Het voedselbos komt er niet
van vanwege de bodemverontreiniging (asbest en zware
metalen). Wel zetten het terrein i.s.m. huisgenoten en
buurtbewoners in voor vergroening en als buitenwerkplaats voor de zogenaamde Donutstad.

2

Guerilla Opera met Lotte Bovi

4

Op 22 maart, de eerste week van de lockdown, toerden
we door het stadsdeel met guerrilla opera optredens met
Lotte Bovi. Een Ave Maria vol troost geïnspireerd op de
balkonoptredens in Italië, op dat moment het centrum van
de pandemie.
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OchArme buitenexpo
Tijdens de zomermaanden was de openluchtexpositie
“Och Arme” gratis te bezoeken, een project van Nieuwe
Helden over kansenongelijkheid in de stad. In de voortuin
van het Poortgebouw stonden vijf houten huisjes verspreid. In elk huisje vertellen kinderen middels tekeningen
en een audiotrack over hun toekomstdromen. Daarna
horen we hoe groot de kans is dat die dromen verwezenlijkt worden, op basis van onderzoek door sociologen,
economen en antropologen naar de kansen van de
kinderen.

7
5
Concerten in de Tuin
De hele zomer was er livemuziek onder de oude plataan.
Dit jaar vulde huisgenoot Excelsior Recordings het Sunday
Sounds programma met hun fijnste artiesten. Met o.a.
Michelle David & The Gospel Sessions, Bertolf, Yorick van
Norden, Awkward i, Tim Knol, Matteo Myderwyk, Sam &
Julia, Nana Adjo en Thijs Boontjes. In de zomer startten we
met Tuin Sessies, akoestische concerten met driegangendiner i.s.m. café-restaurant THT. Op het programma stonden
o.a.: Koffie, Janne Schra, Someone, Benjamin Herman,
Joris Teepe & John Engels, Eerie Wanda, Ronald Snijders
Acoustic Band, Robin Kester, Fleurine, Roxeanne Hazes,
Arp Frique & Family en Sef.

Hedy Tjin, Verdedig Noord & United Painting
Massih Hutak van Verdedig Noord en Dre Urhahn van
United Painting (Favela Painting) zouden een kunstwerk
maken bij de Tolhuistuin over inwoners vam Amsterdam
Noord. Toen werd #GeorgeFloyd gedood. De wereld kwam
in opstand tegen racistisch geweld. Ook in Nederland.
De muurschildering kreeg daarom een andere invulling.
Kunstenaar Hedy Tjin maakte een portretreeks opgedragen aan slachtoffers van racistisch geweld wereldwijd.

8
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NOORDKrANT
Tolhuistuin bracht tweemaal een NOORDKrANT uit, een
spiksplinternieuwe kinderkrant, die wordt verspreid over
het hele stadsdeel (oplage 30.600). De krant van 8 pagina’s
bestaat uit mooie nieuwtjes, persoonlijke verhalen,
interviews en fotoreportages over het leven in Noord. De
eerste ging over het leven in corona-tijden: Wat merken de
dieren ervan? Hoe is het voor een buschauffeur? Wat kun
je doen als je je verveelt? De tweede editie stond in het
teken van klimaat. De NOORDKrANT is een samenwerking
tussen Tolhuistuin en onze huisgenoot Into The Great
Wide Open.

Rootstock - The social challenge edition [foto?]
Ook dit jaar was Rootstock een van de hoogtepunten, een
iconisch hiphopfeest. Can’t stop won’t stop! Een uitbundige
dansavond in samenwerking met Solid Ground Movement.

12
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Artistieke Repair Shop
De Tolhuistuin opende de Artistieke Repair Shop, een repareerwinkel met de meest toonaangevende kunstenaars
uit de stad: Tinkebell, Bas Kosters, Babs Gons en Oscar
Peters. Wat er precies wordt gerepareerd, dat bepaalt de
kunstenaar zelf. Culturele instellingen moesten de deuren
sluiten, terwijl de winkels openbleven. Zo ontstond het
idee om zelf een winkel te beginnen, waar kunstenaars
hun ondernemerschap kunnen tonen, een inspirerende
manier om de circulaire economie handen en voeten te
geven: van wegwerpcultuur naar de kunst van het maken.”

10

Playing New York in Concert (acoustic preview)
We presenteerden de akoestische versie van Playing New
York! Van Eef van Breen Group. Beleef met de musici,
zangers, en een speciaal voor de gelegenheid samengesteld Amsterdams koor, dit waargebeurde verhaal over de
betovering van de stad in de Tuin van de Tolhuistuin.

De Wereld van de Parade
Samen met De Parade presenteerden we middag- en
avondprogramma’s in de tuin. ’s Middags stond de Tuin
vol kinderen bij de Kinderparade. We stonden voor een
ultieme corona-uitdaging; theater, eten, muziek en dansen,
maar allemaal veilig. Op het programma stonden onder
andere Gerson Main, Soufiane Moussouli, Ali + Nino, een
KinderParade en een Silent Disco met 1,5 meter hoepels
om voldoende afstand te bewaren. ’

11

2020

9 / 30

13
Zomermarkten
Op zaterdag 8 augustus 2020 organiseerden Read
My World, Tolhuistuin, Dipsaus Podcast en Uitgeverij
Pluim in de tuin van Tolhuistuin het goed bezochte
“#EducateYourself: de boekenmarkt voor wie wil leren en
boekpresentatie van ‘De Goede Immigrant’.
De Onafhankelijke Label Market, een paar weken later,
was ook populair. Op de Onafhankelijke Label Markt
etaleren en verkopen muziekmaatschappijen hun spullen
direct aan het publiek. Labels slaan de handen in elkaar
en presenteren hun waar: cd’s, exclusieve vinylplaten,
speciale uitgaven, boeken, posters, mode en design.

2020

Expeditie Groen

14
Kindermuziekfestival
Een ander hoogtepunt was het volledig uitverkochte
Kindermuziekfestival (850 bezoeken). Ouders en kinderen
konden via speciale “treinroutes” genieten van optredens
van o.a. Saartje van Camp & Spinvis en Gerson Main.

Op verkenningstocht in Noord? Wildplukken met de
Openluchtbuurtsuper? Kanoën over het oer-IJ? De vogels
bij dageraad verwelkomen op de A’dam Toren? Het zijn
slechts een paar voorbeelden uit het nieuwe programma
over grootse gebeurtenissen als klimaatverandering, biodiversiteitverlies en verstedelijking in Amsterdam Noord. De
beleving stond centraal met kleinschalige programma’s die
bijzonder en intiem aanvoelden met veel interactie tussen
bezoekers.
Ook de pers was positief. Er stonden artikelen in Trouw,
NRC en een uitgebreid verslag en fotoserie in Het Parool.

17

15

Opening Podcastwerkplaats & Podcastfestival
Twee dagen op rij was Tolhuistuin gevuld met professionals en liefhebbers van het podcastgenre met een groot
online festival met workshops en lezingen. Tijdens het festival van het Podcastnetwerk werd de podcastwerkplaats
geopend aan de Voorkant van Tolhuistuin. Sindsdien
worden er wekelijks podcasts opgenomen. Beginnende
tot ervaren podcastmakers vinden hun weg naar de
Podcastwerkplaats, zoals de Vrijheidslezingen, de Groene
Eeuw van Ruben Jacobs en de dames van DAMN, Honey.

0.0146 seconds - Julia Janssen
In 0,0146 seconden honderden privacyvoorwaarden
accorderen. Het klinkt ondenkbaar, maar het is vaker
regel dan uitzondering. Het verlenen van ‘weloverwogen
toestemming’ is een van de grondslagen voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, maar in de
praktijk maakt die overweging doorgaans plaats voor een
gedachteloos ‘akkoord’. ‘0.0146 seconds’ is een collectieve
voorleesperformance van Julia Janssen waarin mensen
één voor één een deel van de voorwaarden voor rekening
neemt. I.s.m. Into the Great Wide Open.

16
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Warming Up Festival

18

We lanceerden i.s.m. Stichting Impact Makers de eerste
editie van het Warming Up Festival met tien dagen op rij
een spannend programma over hoe we samenleven op
een opwarmende planeet. Met live performances, films,
installaties, workshops, storytelling, wandelconcerten,
expo’s, discussies en theatervoorstellingen. Vanwege
corona kwam het programma helaas vervroegd ten
einde. De expo die we - deels in samenwerking met Fiber
Festival – presenteerden bleef wel staan. Van speculatieve
opgravingen op het voormalige Shell-terrein van Thijs Ebbe
Fokkens (NL) tot intieme voelbare Groningse aardbevingen
van Marie Sissel Tonn (DK). Van een interactieve installatie
van Olafur Eliasson tot de tiendaagse residentie van De
Onkruidenier.

Kerstbokaal & jubileum Buurtsoap
De Wasserette
Voor Buurtsoap de Wasserette was het een bijzonder
jaar. In januari vierden we het 10-jarig jubileum van
de populaire soap. In de zomermaanden volgden zes
nieuwe afleveringen, live en via livestream te volgen. In
september werden Jef Hofmeister en Kees Scholten van
het Volksoperahuis door locoburgemeester Touria Meliani
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In
december organiseerden we samen de uitreiking van de
Kerstbokaal voor de mooist versierde kersttuin, waarvoor
bewoners van Noord hun mede-Noorderling konden
nomineren.

19

20
19. IDFA Doclab – do [not] touch:
VR films & experience
Dit jaar presenteerden IDFA DocLab en IDFA on Stage
het programma “do {not} touch”, dat onderzoekt hoe
kunstenaars in verschillende disciplines fysieke grenzen
overhoop halen en digitale technologie uitdagen om
nieuwe vormen van documentairekunst en menselijke verbinding op te zoeken. Bij Tolhuistuin kon het publiek een
tijdslot boeken om een uur lang te genieten van VR films
& experiences. Dit programma was volledig uitverkocht.
Dagelijks presenteerde Doclab online events en performances vanuit een digitale omgeving van Tolhuistuin zelf
waar je ook exposities en karaokesessies kon bezoeken.

Doorlopend programma
Dit jaar presenteerden we een recordaantal gratis
buitenexposities op het Tolhuistuincomplex. Deze waren
doorlopend te bezoeken en trokken veel aandacht: Och
Arme, het werk van Hedy Tjin, Verdedig Noord & United
Painting, het fiets- en podcastproject Nieuw Nederland,
de residentie van De Onkruidenier in een glazen container
aan de IJ-oever, en het werk van fotograaf Jaap Scheeren
op de zijgevel van de Staalvilla.
Op het terrein van Tolhuistuin staat het Leeshuis, een
boekenhuisje waar iedereen boeken kan komen brengen
en halen. Het Leeshuis was van half maart t/m half juni
en vanaf half december dicht vanwege de lockdowns. Het
Leeshuis trok daardoor minder bezoekers dan in 2019,
maar alsnog werden 1.174 bezoeken geteld.
In de eerste maanden waren er bijeenkomsten van In My
Backyard (IMBY), daarna werden die naar een online om-
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geving verplaatst. Er waren het hele jaar door workshops
van Gezond Noord met een inloopspreekuur en workshops voor een gezonde leefstijl. We waren blij dat Special
Social Club een aantal keer kon plaatsvinden speciaal voor
mensen met een beperking en ook Het Balkon Danspaleis
voor 60+ dansten de sterren van de hemel met 1,5 meter
sticks. Wekelijks waren er bijeenkomsten van een AAgroep in Farsi in het Leeshuis.
We startten in 2020 ook met een langdurig project om een
nieuwe invulling te geven aan de Noordkop, een verhard
terrein van 1.300 vierkante meter aan de noordzijde van
het Tolhuistuincomplex. Eerst was de inzet om samen
met Climate Cleanup een voedselbos te starten. Toen uit
bodemonderzoek bleek dat de grond zwaar vervuild is,
zoeken we naar een andere invulling van de plek gericht
op ontmoeting, inspiratie en kennisontwikkeling voor de
circulaire stad.

2020

Talentontwikkeling & Educatie
Tijdens alle schoolvakanties konden we een uitgebreid buitenschools
educatieprogramma aanbieden in de tuin in samenwerking met Stichting
Wijsneus, en huisgenoten Solid Ground Movement, Lijm-Lab en Fawaka
Ondernemersschool. Een deel van de programma’s werd gepresenteerd
in het kader van MidZomerMokum en MidWinterMokum, een initiatief in
respons op de coronamaatregelen. De kinderredacties van de NOORDKrANT
kregen een stoomcursus journalistiek van Rianne van Duin en Marc Faasse.
Hun eigen gemaakte kranten werden door het hele stadsdeel verspreid als
bijlage van het Noord-Amsterdams Nieuwsblad.

In september werd het nieuwe schooljaar geopend met
het vermaarde Hyperion Zomerkamp, een driedaags
programma in de tuin met Theater Degasten en PACT aan
een reeks performances.
In het Leeshuis organiseert een bevlogen team van vrijwilligers meeleesclubs, taalcafés en taalcoaching. Ondanks
de beperkingen konden dit jaar 100 activiteiten doorgang
vinden, grotendeels in het Leeshuis, deels online. Dit wierp
resultaten af: deelnemers slaagden voor hun inburgeringscursus, een aantal vonden betaald werk en allen zijn met
meer vertrouwen de Nederlandse taal gaan gebruiken. De
deelnemers hebben allerlei verschillende nationaliteiten,
zij komen in de regel uit Amsterdam Noord. Alle vrijwilligers hebben Taalcoaching opleiding gevolgd.
Gedurende de lente, zomer en herfst weken yoga- en danslessen uit naar de Tuin. Deze werden gegeven door Solid
Ground Movement, Annetje Riel en Yogaschool Noord.
In het kader van Theater na de Dam verdiepten negen
jongeren zich onder leiding van theatermaker Khouloud
Zaher in de geschiedenis van Amsterdam Noord ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog. In tien bijeenkomsten
werkten ze aan het geluidsverhaal Geluid van Noord.
Geluidsfragmenten waren op 4 mei op de GVB veerpont te
beluisteren.
Hit the North is het talentontwikkelingstraject voor muzikanten uit Noord-Nederland van huisgenoot Eurosonic
Noorderslag. Ieder jaar worden er negen acts geselecteerd
om een traject te volgen van een jaar. Waarin er door
middel van bootcamps, showcases, coaching en meer
gebouwd wordt aan een professionele muziekcarrière. Bij
de showcases van Hit the North zie jij dus de headliners
van de toekomst. Dit jaar stonden Delore, Isa Zwart en The
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Vices op het programma.
Geïnspireerd op het sprookje Doornroosje die in een
honderdjarige slaap valt, wagen acht jonge makers van
de afstudeerklas ArtEZ Muziektheater zich in de schemer
van hun onderbewustzijn. Het hoorspel van de afstudeerlichting 2020 Artez ‘Honderd jaar slapen’ is gemaakt
in de eerste maanden van de covid-19 quarantaine en
vormde de directe inspiratiebron voor het maakproces. De
uitvoering vond plaats in de Tuin.
In de zomer namen dertig studenten van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deel aan
Lab ENNU?! in de Tuin van Tolhuistuin, een artistieke
zoektocht naar onze verantwoordelijkheid in deze wereld.
Lotte van den Berg van huisgenoot Building Conversation
organiseerde een ontmoeting met studenten van DAS
Theater. Geïnspireerd door Bruno Latours’ Parlement van
de Dingen gingen ze met elkaar in gesprek vanuit meer
dan menselijke perspectieven over de uitdagingen van nu
en de vraag ‘What Can Theater Do?’. Voor de internationale
groep studenten uit het A Lab is de Tuin een welkom en
dankbaar buiten, bevrijdt uit repetitiestudio’s, zoom-kaders en opeenstapelende restricties.
Tolhuistuin is onderdeel van de Tafel van
Talentontwikkeling, de coördinatie is in handen van Mick
Stevens van Over het IJ, de administratie doet Tolhuistuin.
Doel is om met elkaar de doorstroom en het functioneren
van talentontwikkeling in de stad voor de komende vier
jaar te waarborgen. Daarvoor werd een onderzoek gestart
door Tynke Hiemstra om de staat van talentontwikkeling
in regio Amsterdam (niveau- en discipline overstijgend) te
onderzoeken. Haar conclusie was dat van gecoördineerde
strategie op het gebied van talentontwikkeling helaas
nauwelijks sprake is.

2020

Samenwerking
Het afgelopen jaar is er veel tijd gestoken in samenwerking met oude en nieuwe samenwerkingspartners.
Onze directe partner is café-restaurant THT, die de uitvoerende productie van onze activiteiten verzorgd. We
werkten met hen, Doras en Verdedig Noord samen in de verspreiding van maaltijden rondom 5 mei en Keti Koti
bij Noorderlingen die dat extra goed kunnen gebruiken. In het najaar konden mensen borrelpakketten afnemen met culturele bijdragen van kunstenaars: speciale kerstboodschap van Maxwell, poëzie van Marjolijn van
Heemstra en podcasts van Nieuw Nederland. Ook presenteerden we samen een reeks akoestische concerten in
de tuin. Sommige jongeren maakten zo hun eerste concert ooit mee: Via twitter @mennopot – 2 augustus 2020
- ‘Kuijken Open Air’, oftewel @iamoak in de prachtige, ruisende @tolhuistuin. Zo mooi, vindt ook Elin (9). Haar
eerste concert! Voor veel artiesten was het concert in Tolhuistuin de eerste keer dat ze weer live optraden voor
publiek, een bijzondere en soms emotionele ervaring.
De inhoudelijke samenwerking met Paradiso stond nagenoeg stil, omdat hun activiteiten op het Tolhuistuinterrein
waren stopgezet. Wel werkten we samen in een aantal concerten in de Tuin en de boekpresentatie van “Het is aan
ons” van Merlijn Twaalfhoven als onderdeel van het Warming Up Festival.

Huisgenoten
Veel creatieve makers hebben een werkplek in de verschillende gebouwen op het Tolhuistuincomplex. Tolhuistuin
is daarmee een levendige gemeenschap: van toonaangevende festivals tot maatschappelijke organisaties, van
artistieke makers tot sociaal ondernemers, van gevestigd
tot opkomend. Regelmatig ontstaan er kruisbestuivingen
of samenwerkingen. In 2020 waren er verschillende meetings en netwerkborrels, deels om ervaringen en strategie
te bespreken n.a.v. de coronamaatregelen.
In 2021 verandert onze relatie met de huisgenoten, de
rol als verhuurder wordt overgedragen aan Gemeentelijk
Vastgoed. De selectie van de huisgenoten wordt wel
gedaan door Stichting Tolhuistuin. Voorwaarde om te
huren is dat huisgenoten een bijdrage leveren aan het
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publieksprogramma van Tolhuistuin, zoals het Read My
World Festival, Fiber Festival, de activiteiten van sQuare of
de Nachtwachters van Marjolijn van Heemstra. We streven
naar een palet van verschillende disciplines, invalshoeken
en expertise, die bijdragen aan programma’s voor uiteenlopende publieksgroepen.
We moesten het afgelopen jaar helaas afscheid nemen
van In My Backyard, Museumgoed, Partizan Publik,
Stichting 4 en 5 Mei, Beggars, Mediaridders en Gezond
Noord, die overigens het Tuinhuis wel blijft inzetten voor
hun programma’s. En we kregen er nieuwe huisgenoten
bij: Fawaka Ondernemersschool, Optofonica (Synesthetic
ArtScience), Lijmlab, theatermaker Puck van Dijk en
schrijver Ruben Jacobs.

2020

4

en een technicus ter beschikking. We werken hierin nauw
samen met het Podcastnetwerk. De podcastwerkplaats
wordt veelvuldig gebruikt, o.a. door Vrijheidslezingen,
Damn Honey, Over het IJ Festival en Ruben Jacobs. De
werkplaats is gratis te gebruiken voor culturele makers.
Tijdens de kerstvakantie is in het Poortgebouw een nieuwe
ruimte gecreëerd op de benedenverdieping die tegen
onkosten gebruikt kan worden als studio voor repetities
en projecten en vergaderplek voor de Huisgenoten en
culturele partners.

Dramaturgische Tafel
Cultureel ondernemerschap
We hebben het afgelopen jaar veel nieuwe samenwerkingen opgezet en ruimte geboden aan evenementen en
activiteiten die wegens de coronamaatregelen moesten
uitwijken naar andere locaties. Verschillende culturele
podia en festivals verkasten hun evenementen naar
de Tolhuistuin, zoals de Parade, het Huiskamerfestival,
Appelsap of het Forum on European Culture. Eye maakte
gebruik van de livestreammogelijkheden in de zaal voor
de programma’s Black Films Matter. Ook boden we ruimte
aan dans- en yogalessen die hun eigen ruimten niet
konden gebruiken. Dit leverde ons geen financieel gewin
op, we stelden de Tuin meestal om niet ter beschikking,
maar wel een stevigere positie in het veld.
De inkomsten uit recette namen toe vanwege betaalde
programmering in de Tuin en de introductie van een nieuw
ticketingsysteem. De komende jaren willen we de financieringsmix verder uitbouwen.

Ketenverantwoordelijkheid
Tolhuistuin focust zich in het bijzonder op kunstenaars
die hun werk buiten de zogenaamde “white box” of “black
box” willen presenteren. We hebben dit jaar een aantal
buitenexposities en artist in residences gepresenteerd:
Och Arme, de muur rond de Tuin en een 10-daagse
residentie van De Onkruidenier in een glazen container
aan het IJ. Ook trekken we steeds meer makers die zich
aangesproken voelen door ons maatschappelijk profiel en
inhoudelijke focus op klimaatgerelateerde issues.
Met de opening van de Podcastwerkplaats aan de IJzijde
van Tolhuistuin bieden we ruimte aan podcastmakers. Je
kunt hier podcasts opnemen, live podcast programma’s organiseren of op andere manieren aan je podcast werken.
Er is desgewenst apparatuur, koptelefoons voor publiek

Tussen de programmeurs en programmamakers van de
Meervaart, Frascati, Podium Mozaïek, Bijlmer Parktheater
en Tolhuistuin is er een regulier overleg onder de noemer
Dramaturgische Tafel. Gezamenlijk ontwikkelen we projecten en delen kennis op het gebied van publieksbereik,
programmering en talentontwikkeling. In 2020 presenteerden we gezamenlijk festival Town Tales in Frascati,
een driedaags programma met jong Amsterdams talent
dat met theater, dans, spoken word, storytelling (& meer)
een nieuw verhaal vertelt. Hun verhaal. Tijdens dit festival
presenteerden de partners hun talent en toonden wat er
op het gebied van talentontwikkeling plaatsvindt in het
centrum en de stadsdelen.

Cultuurtafel Noord
Ieder kwartaal vindt overleg plaats tussen culturele
instellingen, festivals en makers in Amsterdam Noord. Het
afgelopen jaar ging het overleg met name over de uitwerking van coronamaatregelen, de ontwikkelingen rondom
het Buikslotermeerplein en de nieuwe Noordagenda.

Burgerzaal
Begin 2020 startten we ook met de Burgerzaal, een plek
in het stadsdeelkantoor waar bewoners en bestuurders
van Amsterdam Noord elkaar kunnen ontmoeten en
oplossingen kunnen vinden voor kwesties in de wijk: meer
participatieve democratie, transparantie en betrokkenheid.
Met als inzet: Nooit praten over maar altijd met de doelgroep. Helaas kon de fysieke plek niet open, wel startten
we met het gespreksprogramma, Noord Wordt Gehoord,
om vragen van bewoners te bespreken met experts,
ambtenaren en buurtgenoten met als inzet concrete acties
om de situatie te verbeteren. In 2020 stonden de thema’s
inburgering, afval en armoede op het programma.

Tolhuistuin focust zich
in het bijzonder op
kunstenaars die hun werk
buiten de zogenaamde
“white box” of “black box”
willen presenteren.
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Sociaal Creatieve Raad
In de nazomer was de eerste bijeenkomst van de Sociaal
Creatieve Raad in Tolhuistuin, een netwerk om met de
beste kunstenaars en ontwerpers van Nederland te
werken aan nieuwe toekomsten rond maatschappelijke
vraagstukken. Matthea de Jong is een van de kernleden
van de raad.

Toelichting Code Culturele Diversiteit
Tolhuistuin richt zich op de transitie naar een duurzame
en inclusieve stad, met gelijke kansen voor iedereen.
Daarvoor is het essentieel dat iedereen zich welkom voelt:
nieuwe en oude Noorderlingen, arm en rijk, mensen aan
de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum,
mensen met verschillende culturele achtergronden,
gender, opleidingsniveau’s, leeftijden, meerderheden en
minderheden, stedelingen en bewoners van het omliggende platteland. Deze inclusieve aanpak is leidend in de
programmering, partnerschappen, vormgeving, woordkeuze en teamsamenstelling.
In 2020 presenteerden en initieerden we activiteiten die
een verscheidenheid aan doelgroepen trokken, van de
Keti Koti viering tot Buurtsoap de Wasserette, van Special
Social Club speciaal voor andersvaliden tot de concertbezoekers in de tuin, van de nieuwkomers van IMBY en
de Leesclub tot het publiek van Gezond Noord (Doras).
Op het podium stonden artiesten en makers met allerlei
verschillende achtergronden en disciplines: van Roxeanne
Hazes tot Sef, van de line-up van de #EducateYourself
boekenmarkt tot de Parade.
Tegelijkertijd valt er nog heel wat te winnen. We hebben
het afgelopen jaar met een breed aanbod veel kinderen in
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basisschoolleeftijd weten te binden, echter de jongeren uit
Noord weten hun weg naar Tolhuistuin nog maar moeilijk
te vinden. We hebben stappen gezet naar meer diversiteit
onder de Huisgenoten, maar vinden dat we daar de
komende jaren verder aan moeten werken. We presenteren veel programma’s voor verschillende doelgroepen,
maar het lukt ons nog onvoldoende – natuurlijk deels
ook vanwege coronamaatregelen – om die verschillende
doelgroepen ook met elkaar in contact te brengen. De
samenstelling van ons team is het afgelopen jaar qua
culturele achtergrond diverser geworden, in de bestuurssamenstelling zien we nog verbetermogelijkheden. Verder
zien we ook nog praktische verbeterpunten, de toiletten
in de tuin zijn niet rolstoeltoegankelijk, daarvoor moet je
naar het paviljoen. Ook zouden we in de programmering
graag meer gaan werken met inzet van gebarentaal voor
doven en slechthorenden. Met het vertrek van IMBY is het
van belang naar andere manieren te zoeken om nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond bij Tolhuistuin te
betrekken.

We maakten
spraakmakende
programma’s die het goed
deden in de pers, zoals
de Artistieke Repair Shop
en de muurschilderingen
van Hedy Tjin.

2020

Marketing &
Communicatie
Website & ticketing
In de start van 2020 lanceerde Tolhuistuin een nieuwe
website en stapten we over op een nieuw ticketingsysteem. Waar de oude website statisch was en geen
mogelijkheden bood tot verdieping en gebruik van beeld,
is er in 2020 hard gewerkt aan het vullen van die culturele
identiteit in woord en beeld. Op de nieuwe site werden
veel inhoudelijke nieuwsartikelen geplaatst – die goed
worden gelezen. In de loop van 2020 werd er nog een
pagina bijgebouwd voor de culturele (media)-producties
die we in grotere hoeveelheden produceren en faciliteren.
De coronacrisis en drukke zomer zijn goed terug te zien in
het aantal weergaven van tolhuistuin.nl (488k). Hoewel de
website in 2020 14% minder werd bezocht dan in 2019 zijn
we trots op de mooie aantallen online bezoeken. In juli van
2020 we de meeste maandelijkse weergaven ooit: 74k
In oktober werd vanuit de Cultuurtafel Noord de nieuwe
Amsterdam Noord Agenda website gelanceerd, waar we
nauw bij betrokken waren, een algemene website over
culturele activiteiten in Noord, waar we ook de activiteiten
van Tolhuistuin op kunnen plaatsen. Ook is in 2020 gestart
met het ontwerp en bouw van een aparte website voor het
Leeshuis. Deze wordt in 2021 gelanceerd.

Socials
Uit de nieuwe website volgde een verdere doorvoering van
de elementen uit de nieuwe huisstijl online en offline. Er
zijn grote slagen gemaakt om gezamenlijk met café-restaurant een merkidentiteit uit te dragen. Een samenwerking in
combinatie met partij HoneyTree, die gericht social media
advertenties uitvoeren. De social media van café-restaurant THT zijn overgegaan in die van de Tolhuistuin.
Tolhuistuin heeft eind 2020 in totaal 27.509 volgers op
Facebook, 4.807 op Instagram en 6.433 op Twitter. Voor dit
grote online bereik zetten we ons in met bijna dagelijkse
posts.
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5

Innovatie
Samen met vier Amsterdamse cultuurhuizen werkten
we aan een innovatietraject, waarvoor we financiering
ontvingen vanuit AFK. In 2020 het onderzoeksgedeelte van
dit traject afgerond, er zijn begrotingen gemaakt voor gezamenlijke en individuele tools die in 2021 worden ingezet.
Ook is er via dit innovatietraject via een publieksonderzoek
(enquête en focusgroepen) beter inzicht gekomen in
de samenstelling van het publieksbereik. De volgende
stappen zijn het uitzetten van de tools en het opzetten van
een CRM-systeem. Hiermee hopen we een professionaliseringsslag te kunnen maken, het publiek beter te binden en
beter in te kunnen zetten op relatiebeheer.

Direct marketing
In 2020 is er wederom gewerkt aan het herstellen van de
mailingcontacten na invoering van de AVG in 2018, we zien
ook dit jaar weer een gestage groei. De nieuwsbrieven
die in 2020 hadden openingspercentages tussen de 27%
en 53%. Er is een automatisering voor inschrijven met de
restaurantbezoekers en met de het kaartverkoopsysteem
geïmplementeerd. In 2021 zal er worden geïnvesteerd
in een CRM-systeem met aansluitende campagne voor
nieuwsbrieven.

Prijsbeleid

Versterking positionering
Ook al zijn in 2020 geen grootschalige campagnes uitgevoerd, met spraakmakende programmering en guerrilla
acties in de wijken hebben we gebouwd aan een sterkere
identiteit en positionering. We maakten spraakmakende
programma’s die het goed deden in de pers, zoals de
Artistieke Repair Shop en de muurschilderingen van Hedy
Tjin.
Ook kwamen we meer bij de bezoeker in Noord thuis; we
brachten maaltijden rond tijdens 5 mei, een operazangeres voor de bewoners van verzorgingstehuizen en 800
borrelpakketten van het restaurant werden aangevuld
met een stukje cultuur: poëzie, podcasts en muziek. In
december reikten we met buurtsoap De Wasserette de
Kerstbokaal, waarvan NH nieuws een videoverslag maakte
dat veel werd geliked in facebookgroepen over Amsterdam
Noord. Met de oprichting van de Podcastwerkplaats
heeft de Tolhuistuin een nieuwe plaats voor makers, die
Tolhuistuin noemen in de podcasts.
In totaal kregen we 83 maal persaandacht (online, print,
radio en TV), een overzicht volgt in bijlage 1.
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Tolhuistuin hecht aan een groot gratis aanbod, om voor het
publiek uit Amsterdam Noord zo laagdrempelig te zijn. In
totaal was 57% van het gehele programma-aanbod gratis
toegankelijk.
In 2020 is een eenduidiger prijsbeleid gaan voeren met ronde getallen, servicekosten inbegrepen. Met het overstappen
naar het ticketingsysteem is de look & feel van de ticketing
omgeving verder afgestemd op de huisstijl van Tolhuistuin.
Daarnaast is er gewerkt aan betere afspraken met partners
voor eenduidigheid in gebruik van het ticketingsysteem.
Het vrijkaartenbeleid is maatwerk en afgestemd op de capaciteit van de verschillende zalen en ruimten. Wanneer het
financiële risico bij de samenwerkingspartner ligt, bepalen
zij het aantal kaarten dat wordt uitgegeven. Medewerkers
kunnen in principe gratis naar programma’s, maar zijn niet
gegarandeerd van een zitplaats. Tolhuistuin biedt studenten- en stadspaskorting. We werken geregeld samen met
We Are Public.

Zichtbaarheid op locatie
De buitenexposities hebben bijgedragen aan meer
fysieke zichtbaarheid en culturele uitstraling van het
Tolhuistuinterrein. We lieten een nieuwe poort ontwerpen
en plaatsten door beeldend kunstenaars (ATM Model Art)
om de hoofdingang van de Tuin vindbaarder te maken.
Ondanks dat bleek het afgelopen jaar dat veel mensen hun
weg op het terrein van Tolhuistuin niet goed kunnen vinden.
Het Tolhuistuin is een groot terrein met veel verschillende
gebouwen, tuinen, paadjes en ingangen. Er is bewegwijzering, maar deze is slecht vindbaar, niet consequent en niet
compleet. In 2021 investeren we in een betere bewegwijzering op het terrein.

2020

MJOP
Er is in november 2018 een MJOP opgesteld. Deze voldoet
formeel niet aan de eisen die Gemeentelijk Vastgoed stelt. Echter,
aangezien de stichting eind 2020 de huurverantwoordelijkheid
overdraagt aan de Gemeente is er in overleg besloten deze MJOP
nu niet verder aan te passen. Er is wel conform opdracht een
bedrag op de begroting gereserveerd voor onderhoud.
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Organisatie
& Bestuur
De organisatie bestaat uit een
klein, slagvaardig kernteam
(4,54 fte in dienst), met daaromheen een semiflexibele schil
van freelancers en vrijwilligers,
aangevuld met een flexibele
schil op projectbasis. Al zou het
fijn zijn om op termijn het team
uit te kunnen breiden, is het
ook een bewuste keuze om het
Het kernteam wordt geleid door Matthea de Jong die met
ingang van 1 maart is aangesteld als directeur van de
stichting. Tot 1 november deelde ze die functie met ad
interim-directeur Marjo van Schaik. Voor deze constructie
is gekozen om de continuïteit van de bedrijfsvoering van
Stichting Tolhuistuin goed te kunnen waarborgen. Op deze
manier kon Marjo van Schaik betrokken blijven om het
nieuwe organisatiemodel in detail uit te kunnen werken
en door te kunnen voeren. Per 1 november is Matthea de
Jong fulltime in dienst van de stichting. Daarnaast bestaat
het team uit een programmeur, twee ervaren medewerkers marketing & communicatie, een creatief producent,
een bureau- en vrijwilligerscoördinatie, en medewerker
beheer.

vaste team klein te houden. Niet

Het steeds veranderende coronabeleid vergde veel van
het team. Voor ieder evenement was een ander protocol.
We moesten ons voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden, proberen grip te krijgen en weer
loslaten, werk en privé zien te combineren, teleurstellingen
verwerken en genieten van alles wat goed ging. Maar het
gaf voldoening om te midden van zoveel beperkingen zo’n
belangrijke functie te kunnen vervullen. Inhoudelijk en
organisatorisch maakten we enorme slagen en als team
zijn we lenig gebleken in ingewikkelde tijden.

produceren.

Het vrijwilligersteam bestaat uit vier vaste groepen: een
klusteam aan onderhoud van het complex (5 personen),
een tuinteam (+/- 10 personen) voor de tuin, het leeshuisteam voor het Leeshuis (7 personen) en een groep hosts
(4 personen) die het publiek begeleidt. We betrekken
actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
zoals nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond of
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alleen omdat er op dit moment
financieel niet meer ruimte is,
maar ook omdat de stichting
opdracht heeft om samen
met anderen meer programma’s te initiëren en creëren,
in plaats van zelf te maken of

mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn, maar wel in
staat tot vrijwilligerswerk. Bij het aannemen van nieuw
personeel of inhuren van freelancers gaat de voorkeur uit
naar mensen die woonachtig zijn in Amsterdam Noord.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar mensen die
de diversiteit binnen het team vergroten, voor wat betreft
leeftijdsopbouw, sekse of culturele achtergrond.
De uitvoerende productie en alle commerciële verhuringen
zijn uitbesteed aan het café-restaurant THT. De bedrijfsadministratie, inclusief verloning, personeelsadministratie en
uitvoering pensioenregeling is belegd bij administratiebureau ASK.
Met B.V. THT waren het afgelopen jaar tweewekelijks
afspraken over strategie en programmering.

2020

7

Bestuur & governance
Het bestuur ziet toe op het functioneren van de stichting.
Er waren in 2020 vijf bestuursvergaderingen waarin
onder meer het jaarverslag 2019 en de bijbehorende
jaarrekening werd goedgekeurd, de voortgang, (financiële)
resultaten en de strategie m.b.t. de coronamaatregelen werden besproken. Ook werd de begroting 2021
goedgekeurd. Naast de bestuursleden waren daarbij de
directeur en interim-directeur aanwezig. Tussentijds is
regelmatig overleg geweest met de penningmeester over
financiële zaken. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden deels onbezoldigd, deels tegen een beperkte
vrijwilligersvergoeding.
Het bestuur heeft vijf leden en kent een heldere taakverdeling in portefeuilles. Bestuursleden worden benoemd door
het bestuur voor een periode van ten hoogste drie jaar, na
afloop waarvan zij nog eenmaal onmiddellijk herkiesbaar
zijn voor een periode van drie jaar. Het aan- en aftreedschema wordt jaarlijks bijgewerkt. Eens per jaar houdt een
afvaardiging van het bestuur een functioneringsgesprek
met de directeur. Per 2021 wordt een jaarlijkse afspraak
ingepland tussen bestuur en team in afwezigheid van de
directeur.
We passen daarbij de code Cultural Governance toe.
We onderschrijven de uitgangspunten van de code Fair
Practice en passen die toe. We volgen de cao Nederlandse
Podia en onderschrijven die in de arbeidscontracten.
Freelancers krijgen betaald in lijn met de norm uit de cao
Nederlande Podia. Vrijwilligers en stagiairs krijgen een
contract dat voldoet aan de criteria. Verzekering is voor
iedereen afgesloten. In alle werk- en bestuurlijke processen zijn deze codes richtinggevend.
Daarnaast is in 2020 een begin gemaakt met de ambities
om ook onze ecologische voetafdruk in kaart te gaan brengen en zoveel mogelijk te verkleinen. In 2021 gaan we dit
beleid verder uitwerken en implementeren, maar in 2020
is zoveel mogelijk redenen gehouden met het herbruik
en gebruik van duurzame materialen en manieren om de
CO2-uitstoot te verminderen.

•	Voorzitter: Rob Post (per januari 2021 afgetreden)
directeur Stichting Kinetisch Noord, voorzitter VEBAN,
verder o.a. Lid van de Raad van Commissarissen bij
Recreatie Noord-Holland en lid Raad van Toezicht
Concertgemaal. Oud-stadsdeelvoorzitter Amsterdam
Noord
•	Penningmeester: Alexander Weiss
penningmeester Mr Motley, Stichting Knars, bestuurslid
Stichting Uyttenboogaart-Eliasen en Stichting Roberta’s
Nursery
•	Secretaris: Marjan Sax
filantropisch adviseur, bestuurslid Progreso Foundation
en Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting, vicevoorzitter
Committee Human Rights Watch Nederland, vrijwilliger
bij We Are Here
•	Algemeen lid: Minke Schat
hoofd publiek Museum de Lakenhal in Leiden, miv 1
april directeur Panorama Mesdag, strategisch advies
Stichting Celebrating Diverty, lid RvT Taalmuseum
Leiden, Kunstredactie Into the Great Wide Open
•	Algemeen lid: Otmar Watson
directeur en artistiek leider van Untold, programmacoordinator van Black Achievement Month
mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Eternity
Percussion.
• Algemeen lid: Sharid Alles
Zendermanager van 3FM, Raad van Toezichtlid bij
Stichting Popwaarts, jurylid Marconi Award, Popprijs,
auteur kinderboek Rocca en het geheime toverrecept
(2018, Rose Stories)

Rooster van aan/aftreden
					
					Aantreden

Herbenoeming

Voorzitter
Penningmeester
Algemeen Lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

2017		2020
2022		2025
2019		
2022
2021		
2024
2022		
2025
2024		
2027		

R. Post		05-09-2014
A.Weiss		08-03-2019
M. Sax		
01-10-2015
M. Schat		
01-03-2018
O. Watson
01-07-2019
S. Alles		
21-04-2021

Aftreden

Overlegstructuur
De directeur voert eens per maand overleg met B.V. THT (Paradiso en café-restaurant THT) en wekelijks met
café-restaurant THT. Iedere week is er een teamvergadering.
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2020

Toelichting kwantitatieve
prestatieafspraken
Producerende activiteiten

begroot

2019

Nieuwe producties

Act

Act

Bezoekers

Bezoekers

Act

Bezoekers

Online

Eigen

46

67.500

22

3.183

28

2.167

49.500

Co

89

5.000

68

15.149

40

2.684

1.805

8

5.000

7

403

0

0

0

Internationaal
Reprises

Act

Bezoekers

Act

Bezoekers

Act

Bezoekers

Online

binnenlandse

1

13

1.937

0

0

0

internationale

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringen

Act
Amsterdam

Bezoekers

Act

Bezoekers

6

497

3

74

35

5.209

0

0

0

0

5

695

0

0

0

0

Act

Buurt
Digitale

Act

36.292

Buitenland
Buurtgerichteactiviteiten

Bezoekers

242

Rest NL

Bezoekers

61
Act

6.100
Bezoekers

0

0

Act

Bezoekers

117

5.316

Act

Bezoekers

4

1000

PRESENTERENDE ACTIVITEITEN
(niet eigen (co)producties)

begroot

2019

Voorstellingen / Tentoonstellingen
Lezingen

Act

Act

Bezoekers

Act
147
Act
4

Bezoekers
2.482
Bezoekers

Online
6.300

Online
4.577
Online

54

81

2020
Bezoekers

Act

Bezoekers

Online

Eigen
programmering

109

21.763

43

5.979

1

200

11.430

Ingehuurde
programmering

174

34.729

38

3.698

81

5.277

17.57

29

5.788

0

0

0

139

20.873

0

0

0

Internationale (co)
programmering
Commerciële
verhuur
Buurtgerichteactiviteiten

Act

Buurt
Digitale

2020

0
Act
0
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Bezoekers
0
Bezoekers
0

Act

Bezoekers

28
Act

1.513
Bezoekers

2

250

2020

Act
101
Act
42

Bezoekers
1.564
Bezoekers
534

Online
7.400
Online
12.432

8

Toelichting algemeen:
Omdat in 2020 veel programma’s ook een digitale doorvertaling
hadden in video of podcast hebben we de online kijk- en luistercijfers ook meegenomen. Dit betreft dus niet de video’s die
ter promotie van de activiteiten zijn gemaakt. Van de podcasts
hanteren we de volgende stelregel. Als het om een eigen productie gaat nemen we wel de bereikcijfers op, als een podcast
is gepresenteerd vanuit onze podcastwerkplaats rekenen we de
luistercijfers niet mee. Overall werden in 2020 minder activiteiten
georganiseerd en namen de bezoekcijfers af vanwege de opgelegde restricties.
De bereikcijfers van de buitenexposities zichtbaar voor voorbijgangers en gratis te bezoeken zijn niet in dit overzicht meegenomen
omdat het simpelweg lastig is om deze inschatting te maken. De
bereikcijfers van de twee edities van de eigen geproduceerde
NOORDKrANT (oplage 30.000 en verspreid in heel AmsterdamNoord) zijn ook niet in de bereikcijfers opgenomen omdat dat
teveel een vertekend beeld zou opleveren.
De mix van producerende en presenterende activiteiten valt iets
anders uit vanwege de aangepaste programmering. Opvallend
verschil is het fors minder eigen presenterende activiteiten in
vergelijking met 2019. De eigen activiteiten betroffen meestal
activiteiten die we zelf produceerden.
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2020

Talentontwikkeling

Begroot

2019

Kortdurend (<6mnd)

Act

Act

Deelnemers
25

Langdurend (<6mnd)

Act

Deelnemers
115

2020
Deelnemers

5

Act

84

Act

27

Deelnemers

20

Deelnemers

Act

160

81
Deelnemers

0

Toelichting
Er waren in 2020 geen activiteiten op het gebied van Talentontwikkeling die wij zelf organiseerden. Wel faciliteerden
we activiteiten op het gebied van Talentontwikkeling van andere partijen. Wanneer het ging om publiekstoegankelijke
activiteiten zijn deze in het overzicht van presenterende activiteiten opgenomen.

begroot
SCHOOL GEBONDEN
ACTIVITEITEN

Lessen

2019
Deelnemers

2020

Lessen

Deelnemers

Lessen

Deelnemers

In Amsterdam
PO

3

720

0

0

0

0

VMBO

0

0

16

200

0

0

VO

0

0

4

300

4

195

SVO

0

0

0

0

6

166

PO

0

0

0

0

0

0

VMBO

0

0

0

0

0

0

VO

0

0

0

0

0

0

SVO

0

0

0

0

0

0

Buiten Amsterdam

NIET-SCHOOL GEBONDEN
ACTIVITEITEN

Lessen

Deelnemers

Lessen

Deelnemers

Lessen

Deelnemers

In Amsterdam
4-12

18

1.695

12-18

3

50

88

2.193

119

7.285

4

126

0

0

>18

0

0

62

252

138

650

4-12

0

0

0

0

0

0

12-18

0

0

0

0

0

0

>18

0

0

0

0

0

0

Buiten Amsterdam

Toelichting
Het uitgebreide educatieaanbod in de zomervakanties verklaart de toename van de niet-school gebonden activiteiten
voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar. Het grote aanbod allerhande lessen in de Tuin (vanwege corona) verklaart de toename
van het aanbod voor 18+.
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Financiën
Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (€ 29.090) - betreffen cumulatieve
investeringen in de inventaris en verbouwingen (o.a.
Tuinhuis) minus de cumulatieve afschrijvingen. In 2020 is de
nieuwe huisbar (Podcastwerkplaats Voorkant en Tuinhuis)
gerealiseerd en is volledig ten laste van de bestemmingsreserve gekomen.

VLOTTENDE ACTIVA
•	Vorderingen (€ 444.889)
a. De post debiteuren per 31/12 is € 385.235 (hierin is
besloten een bedrag van … aan B.V. THT), dit is na een
voorziening voor dubieuze debiteuren van € 641.
	b. Belastingen – betreft een bedrag van € 42.608 aan te
vorderen BTW.
c. Nog te ontvangen bedragen € 44.331. Als gevolg van
de Corona/Covid19 crisis is er een voorziening van €
30.000 genomen.
•	Liquide Middelen (€ 670.652)
betreffen de direct opeisbare saldi van de twee rekening
courant rekeningen en een spaarrekening.

EIGEN VERMOGEN
•	Algemene reserve – deze is toegenomen met het
exploitatieresultaat na dotaties bestemmingsreserves
ad € 101.669. Hiermee komt de algemene reserve uit op
€ 183.381.
•	Bestemmingsreserves € 90.000. Deze bestaat voor
€ 20.000 uit een reserve voor communicatiekosten, te
weten een nieuw CRM systeem, € 70.000 uit een reserve
voor locatievoorzieningen, zoals aanpassingen toiletten
in de Tuin, Tuinhuis, ontwikkeling Noordkop, etc..
Het onderhoud aan de panden is voor rekening en
verantwoordelijkheid van verhuurder Gemeentelijk
Vastgoed. Daarnaast is de stichting als verhuurder in
2020 als laatste jaar verantwoordelijk voor een verhuurders Meerjaren Onderhoudsplan.

KORTLOPENDE SCHULDEN
•	De lening van Projectbureau Noordwaarts van € 116.161
stamt uit 2012.
•	Crediteuren is een bedrag van € 498.446, bestaande
uit € 330.000 schuld aan Gemeente Amsterdam (i.v.m.
huurschuld B.V. THT aan Stichting Tolhuistuin) en €
100.000 schuld aan B.V. THT.
•	Een deel van de kortlopende schulden betreft waarborgsommen van de huurders (€ 52.853). Deze zullen
in 2021 worden uitbetaald vanwege de huuroverdracht
naar Gemeentelijke Vastgoed. Daarnaast bestaan de
overige nog te betalen kosten (€ 85.536) o.a. uit NOWsteun die terugbetaald zullen worden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN
•	Directe opbrengsten (€ 1.035.757)
a. Publieksinkomsten: in 2020 een totaal van € 104.319.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de recette inkomsten
sterk gegroeid. We introduceerden in 2020 een
uitgebreid betaald programma in de Tuin en een
nieuw centraal kaartverkoopsysteem waar ook
onze programmapartners gebruik van maken, een
professionaliseringsslag die al eerder is ingezet, maar
waarvan we in 2020 de vruchten plukken.
b. Overige inkomsten – bestaan grotendeels uit de
bijdrage gehuurde panden en de toename reflecteert
de huurstijging die medio 2019 werd ingevoerd en in
2020 over het hele jaar doorwerkt. De commerciële
verhuur van de tuin, tuinhuis en zalen was lager dan
voorzien vanwege coronamaatregelen. In 2020 was
de culturele bijdrage van B.V. THT € 50.000, in lijn met
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
•	Subsidies en bijdragen (€ 702.013)
Betreft de Subsidie Gemeente Amsterdam in 2020
(periode 2017-2020) en een incidentele bijdrage
van Gemeente Amsterdam ter compensatie van de
coronamaatregelen (€ 58.000). Daarnaast zijn er projectsubsidies toegekend van AFK en Stadsdeel Noord, in
totaal € 58.000.
•	Toelichting op het gerealiseerde percentage eigen
inkomsten
Het percentage eigen inkomsten is op 59,75% uitgekomen. Zonder kosten en inkomsten uit verhuur is dat een
percentage van 22%.

LASTEN
•	Beheerslasten personeel: € 58.319. De totale personeelskosten (inclusief directie) zijn in 2020 gealloceerd
naar beheerlasten en activiteitenlasten. Er heeft een
verschuiving plaatsgevonden van inhuur naar loondienst en een verschuiving van allocatie tussen beheer
en activiteiten.
•	Beheerslasten materieel: € 912.658. De huisvestingskosten zijn gestegen als gevolg van de huurverhoging voor
een deel van het complex.
•	Activiteitenlasten personeel: € 214.039. Deze post
omvat gealloceerde kosten interim directie onder de
post honoraria. In totaliteit zijn de personeelskosten in
2020 gedaald ten opzichte van 2019, vanwege lagere
directiekosten, verschuivingen in verband met corona,
en omdat een deel van de honoraria zijn ondergebracht
onder projectmatig gefinancierde projectkosten.
•	Activiteitenlasten materiaal: € 404.688. Dit is een
verdubbeling ten opzichte van 2019. Ondanks de
beperkingen van de coronamaatregelen is er een
verdubbeling ten opzichte van 2019, vanwege hogere
projectkosten (o.a. Expeditie Groen), extra programmering in de Tuin als gevolg van coronamaatregelen en
gealloceerde aanpassingen aan huiskamer / bar.

2020

9

Financiën
Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (€ 29.090) - betreffen cumulatieve
investeringen in de inventaris en verbouwingen (o.a.
Tuinhuis) minus de cumulatieve afschrijvingen. In 2020 is de
nieuwe huisbar (Podcastwerkplaats Voorkant en Tuinhuis)
gerealiseerd en is volledig ten laste van de bestemmingsreserve gekomen.

VLOTTENDE ACTIVA
•	Vorderingen (€ 444.889)
a. De post debiteuren per 31/12 is € 385.235 (hierin is
besloten een bedrag van … aan B.V. THT), dit is na een
voorziening voor dubieuze debiteuren van € 641.
	b. Belastingen – betreft een bedrag van € 42.608 aan te
vorderen BTW.
c. Nog te ontvangen bedragen € 44.331. Als gevolg van
de Corona/Covid19 crisis is er een voorziening van €
30.000 genomen.
•	Liquide Middelen (€ 670.652)
betreffen de direct opeisbare saldi van de twee rekening
courant rekeningen en een spaarrekening.

EIGEN VERMOGEN
•	Algemene reserve – deze is toegenomen met het
exploitatieresultaat na dotaties bestemmingsreserves
ad € 101.669. Hiermee komt de algemene reserve uit op
€ 183.381.
•	Bestemmingsreserves € 90.000. Deze bestaat voor
€ 20.000 uit een reserve voor communicatiekosten, te
weten een nieuw CRM systeem, € 70.000 uit een reserve
voor locatievoorzieningen, zoals aanpassingen toiletten
in de Tuin, Tuinhuis, ontwikkeling Noordkop, etc..
Het onderhoud aan de panden is voor rekening en
verantwoordelijkheid van verhuurder Gemeentelijk
Vastgoed. Daarnaast is de stichting als verhuurder in
2020 als laatste jaar verantwoordelijk voor een verhuurders Meerjaren Onderhoudsplan.

KORTLOPENDE SCHULDEN
•	De lening van Projectbureau Noordwaarts van € 116.161
stamt uit 2012.
•	Crediteuren is een bedrag van € 498.446, bestaande
uit € 330.000 schuld aan Gemeente Amsterdam (i.v.m.
huurschuld B.V. THT aan Stichting Tolhuistuin) en €
100.000 schuld aan B.V. THT.
•	Een deel van de kortlopende schulden betreft waarborgsommen van de huurders (€ 52.853). Deze zullen
in 2021 worden uitbetaald vanwege de huuroverdracht
naar Gemeentelijke Vastgoed. Daarnaast bestaan de
overige nog te betalen kosten (€ 85.536) o.a. uit NOWsteun die terugbetaald zullen worden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN
•	Directe opbrengsten (€ 1.035.757)
a. Publieksinkomsten: in 2020 een totaal van € 104.319.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de recette inkomsten
sterk gegroeid. We introduceerden in 2020 een
uitgebreid betaald programma in de Tuin en een
nieuw centraal kaartverkoopsysteem waar ook
onze programmapartners gebruik van maken, een
professionaliseringsslag die al eerder is ingezet, maar
waarvan we in 2020 de vruchten plukken.
b. Overige inkomsten – bestaan grotendeels uit de
bijdrage gehuurde panden en de toename reflecteert
de huurstijging die medio 2019 werd ingevoerd en in
2020 over het hele jaar doorwerkt. De commerciële
verhuur van de tuin, tuinhuis en zalen was lager dan
voorzien vanwege coronamaatregelen. In 2020 was
de culturele bijdrage van B.V. THT € 50.000, in lijn met
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
•	Subsidies en bijdragen (€ 702.013)
Betreft de Subsidie Gemeente Amsterdam in 2020
(periode 2017-2020) en een incidentele bijdrage
van Gemeente Amsterdam ter compensatie van de
coronamaatregelen (€ 58.000). Daarnaast zijn er projectsubsidies toegekend van AFK en Stadsdeel Noord, in
totaal € 58.000.
•	Toelichting op het gerealiseerde percentage eigen
inkomsten
Het percentage eigen inkomsten is op 59,75% uitgekomen. Zonder kosten en inkomsten uit verhuur is dat een
percentage van 22%.

LASTEN
•	Beheerslasten personeel: € 58.319. De totale personeelskosten (inclusief directie) zijn in 2020 gealloceerd
naar beheerlasten en activiteitenlasten. Er heeft een
verschuiving plaatsgevonden van inhuur naar loondienst en een verschuiving van allocatie tussen beheer
en activiteiten.
•	Beheerslasten materieel: € 912.658. De huisvestingskosten zijn gestegen als gevolg van de huurverhoging voor
een deel van het complex.
•	Activiteitenlasten personeel: € 214.039. Deze post
omvat gealloceerde kosten interim directie onder de
post honoraria. In totaliteit zijn de personeelskosten in
2020 gedaald ten opzichte van 2019, vanwege lagere
directiekosten, verschuivingen in verband met corona,
en omdat een deel van de honoraria zijn ondergebracht
onder projectmatig gefinancierde projectkosten.
•	Activiteitenlasten materiaal: € 404.688. Dit is een
verdubbeling ten opzichte van 2019. Ondanks de
beperkingen van de coronamaatregelen is er een
verdubbeling ten opzichte van 2019, vanwege hogere
projectkosten (o.a. Expeditie Groen), extra programmering in de Tuin als gevolg van coronamaatregelen en
gealloceerde aanpassingen aan huiskamer / bar.

2020

9

n-

.

on
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Risico’s

Beschouwing financiële positie
De coronamaatregelen zorgen voor veel onzekerheid,
ook voor wat betreft de financiële situatie. We moesten
de deuren lange tijd sluiten, we kregen nagenoeg geen
inkomsten uit verhuur, en een huurschuld van B.V. THT
waar wij als hoofdhuurder van het terrein juridisch voor
verantwoordelijk waren, gaven veel zorgen.
Tegelijkertijd wisten we als organisatie met onder meer een
uitgebreid programma in de Tuin goed op de coronabeperkingen in te spelen. Dankzij goed financieel management is
de financiële positie van Tolhuistuin in 2020 opnieuw verbeterd: zowel het eigen vermogen als de liquiditeitspositie
zijn toegenomen. Eind maart 2021 bevestigde Gemeentelijk
Vastgoed dat zij bereid zijn om de huurschuld die B.V. THT
bij de stichting heeft opgebouwd over te nemen en de
stichting te ontslaan van de betalingsverplichting van deze
huurschuld. Dat was voor ons een grote opluchting.
De publieksinkomsten zijn in vergelijking met 2019 toegenomen dankzij het uitgebreide programma in de Tuin. We
introduceerden een nieuw kaartverkoopsysteem waar ook
onze programma partners gebruik van maken, een professionaliseringsslag die al eerder is ingezet maar waarvan we
in 2020 de vruchten plukten. We ontvingen subsidie voor
verschillende projecten (o.a. Expeditie Groen) en ontvingen
een extra bijdrage van EUR 58.000 ter compensatie van
verlies als gevolg van de corona maatregelen.
Met de hogere inkomsten was er ook ruimte voor
hogere activiteitenlasten. Bovendien investeerden we in
de locatie zelf met de verbouwing van het Tuinhuis, de
Podcastwerkplaats, de toegangspoort naar de Tuin en
kantoorruimten. Daar staat tegenover dat de huurverhoging die in juni 2019 werd ingevoerd leidde tot hogere
beheerlasten.
Met de toevoeging aan de algemene reserve komen we op
een gezonde bedrijfsvoering uit met een percentage van
20% algemene reserve op de totaalbegroting. Het percentage eigen inkomsten is 59,75%, dat is inclusief de inkomsten
uit verhuur. Als de kosten en baten uit verhuur niet worden
meegerekend is het percentage eigen inkomsten 22%.
Met een bestemmingsreserve van EUR 90.000 voor een
nieuw aan te schaffen CRM-systeem en locatievoorzieningen investeren we in de toekomst.
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Op organisatorisch vlak is het succes van Tolhuistuin in
grote mate afhankelijk van de invulling van de relaties met
de samenwerkingspartners. Belangrijkste partners zijn de
B.V. THT (café-restaurant en Paradiso) en de huisgenoten.
De nieuwe samenwerkingsafspraken en organisatiestructuur geven meer helderheid over de onderlinge
afspraken en dit werkt door in onderlinge verhoudingen
die veel beter zijn dan in het verleden het geval was. Deze
samenwerking behoeft wel aandacht. Daarom is er sprake
van een regelmatige overlegstructuur. De afstemming qua
programmering met Paradiso pakken we op zodra er zicht
is op versoepeling van de coronamaatregelen.
Met de overgang naar een nieuwe huursituatie zijn de
financiële risico’s substantieel afgenomen. De dubbelrol van
de stichting als verhuurder en programmapartner was in de
praktijk ingewikkeld, met het overdragen van deze taak aan
Gemeentelijke Vastgoed gaan we ervan uit dat dat in de toekomst minder risico’s meebrengt. De samenwerking met de
huisgenoten op het gebied van programmering is geborgd
in samenwerkingsovereenkomsten met de huisgenoten
en afsprakendocument met Gemeentelijk Vastgoed. In de
nieuwe werkstructuur is ervoor gekozen dat de beheerder
van het terrein tevens in dienst blijft van de stichting. Deze
kosten worden doorberekend aan Gemeentelijk Vastgoed.
Het team is klein en wendbaar, maar ook kwetsbaar.
Ziekten, verlof en afwezigheid in verband met thuisschool
hebben direct een weerslag op het functioneren en de
slagkracht van het team. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de grote groep freelancers op wie we regelmatig
een beroep kunnen doen, maar het zou fijn zijn als we
de komende periode het team kunnen uitbreiden en als
organisatie beter toegerust zijn op de ambities die we ons
ten doel hebben gesteld.
De financiële risico’s voor de komende periode blijven een
punt van zorg. De ABIS subsidie is fors afgenomen (zo’n
13,5%) terwijl de vaste lasten met de huurverhoging fors
hoger zijn. De eigen inkomsten uit horeca en verhuur zijn
minimaal vanwege de coronamaatregelen. Tolhuistuin zal
de komende jaren met dit beperkte budget keuzes moeten
maken en inzetten op nieuwe strategische partnerschappen
om de financieringsmix uit te breiden. Daarmee kan het
team en de activiteiten worden uitgebreid.

Samen met tientallen
organisaties uit Noord maken
we culturele programma’s
over de belangrijkste opgave
van deze tijd: de transitie
naar een duurzame
en inclusieve stad.

2020
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76000

https://www.ad.nl/amsterdam/herdenking-slavernijverleden-zonder-publiek-vanwege-corona~a7cf8988/

AD

?

https://www.jan-magazine.nl/lifestyle/a33019635/keti-koti-belangrijk-slavernijverleden-praten/

Jan

4000

https://lokaaltotaal.nl/corporate/gratis-livemuziek-in-de-tolhuistuin/

rodi

2000

https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/179759/gratis-livemuziek-in-de-tolhuistuin-

rodi

2000

podiuminfo

?

Parool

76000

nu.nl

1000000

in-amsterdam-noord-slachtoffers-die-zijn-omgekomen-door-anti-zwart-geweld

Appelsap
https://www.parool.nl/ps/zo-kun-je-toch-nog-een-beetje-festivallen-in-amsterdam~b932315d/

De Wereld van de Parade

https://www.parool.nl/nieuws/nicole-van-vessum-straks-is-er-geen-parade-meer-het-lijkt-alsof-niemand-zich-dat-realiseert~b5609b17/

Noord Wordt Gehoord
https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/192585/oproep-voor-noord-wordt-gehoord

Keti Koti

Sunday Sounds

https://www.podiuminfo.nl/news/48494/Gratis-muziekevenement-Sunday-Sounds-deze-zomer-terug-in-ParadisoNoord/
https://www.parool.nl/ps/jaren-50-soul-in-paradiso-en-een-camping-in-een-kapel~bfd631bd/

Tuin Sessies
https://www.nu.nl/media/6059558/vermaak-in-tijden-van-corona-verjaardag-xander-de-buisonje-met-dinnershows.
html?redirect=1
https://www.maxazine.nl/2020/07/02/roxeanne-hazes-naar-de-tolhuistuin/

maxazine

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/tessa-rose-jackson-het-heelal-is-het-grootste-wat-we-kennen-terwijl-mijn-liedjes-juist-klein-zijn~bc4c2a82/?fbclid=IwAR0x6yYgMHq32euzYEFBLg98uyam8cawhyqHKpUtte3EtVksRzSwHnvaClk&utm_
campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook
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Volkskrant

?

Bijlage 1: Persoverzicht
#EducateYourself Boekenmarkt
https://www.parool.nl/ps/weekendtips-vier-wereldkattendag-of-kijk-naar-ongecensureerde-foto-s~bc2f7341/

Parool

76000

Radio 1

?

VPRO

?

Parool

76000

Parool

76000

Julia Janssen - 0.0146 seconds
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/63830-2020-08-25-dit-sta-je-allemaal-toe-als-je-achteloos-dealgemene-voorwaarden-accepteert

Smekelingen
https://www.vpro.nl/programmas/mondo/video/afleveringen/2020/30-augustus-2020.html

Huiskamerfestival
https://www.parool.nl/kunst-media/oergevoel-op-de-harp-vertolkt-op-huiskamerfestival~b45b2447d/

Warming Up Festival 2020
https://www.parool.nl/nieuws/met-deze-interactieve-film-bepaal-je-zelf-wat-er-met-het-klimaat-gebeurt~b350c347/

Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/uit/185955/nieuw-festival-over-klimaat

Nieuwsblad

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/66203-2020-10-12-jelmer-mommers-en-herman-betten-overde-klimaatdag

Radio 1

https://www.parool.nl/ps/tips-voor-de-herfstvakantie-van-tech-bootcamp-tot-cinekid~bef632b8/

2000

?
76000

https://www.parool.nl/nieuws/musea-dicht-deze-8-exposities-in-de-buitenlucht-kun-je-nog-wel-bezoeken~b23393e1/

Parool

76000

https://www.ad.nl/amsterdam/het-toekomstige-amsterdam-staat-onder-water~a5fac17a/

AD

975000

https://www.parool.nl/nieuws/het-toekomstige-amsterdam-staat-onder-water~b5fac17a/

Parool

76000

https://www.human.nl/lees/2020/okt/interview-ruben-jacobs-warmingup0.html

human

1000

https://decorrespondent.nl/11708/burgers-to-the-rescue/1364085662632-4eb5ea14

correspondent

19000

https://www.parool.nl/nieuws/weekendtips-van-kunst-in-de-hortus-tot-een-online-denkfestival~bc27606a/

Parool

76000

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/mara-van-nes-klimaatcrisis-vraagt-om-nieuwe-fase-in-de-kunst/

theaterkrant

3000

Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/187746/fotoserie-jaap-scheeren-op-megaformaat

Nieuwsblad
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/184175/groningse-aardbevingen-voelen

Nieuwsblad

2000

2000

https://www.parool.nl/nieuws/tips-voor-de-herfstvakantie-van-tech-bootcamp-tot-cinekid~bef632b8/

Parool

76000

https://www.parool.nl/ps/met-deze-interactieve-film-bepaal-je-zelf-wat-er-met-het-klimaat-gebeurt~b350c347/

Parool

76000

https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/Uitagenda/Tolhuistuin/zomervakantie-kinderparade-voorstelling

Kidsproof

5000

https://www.parool.nl/kunst-media/theaterfestival-de-parade-gaat-door-in-aangepaste-vorm~bba4367f/

Parool

76000

https://www.parool.nl/ps/zo-kun-je-toch-nog-een-beetje-festivallen-in-amsterdam~b932315d/

Parool

76000

https://www.parool.nl/nieuws/de-parade-organiseert-benefietgala-om-overeind-te-blijven~b02ed0da/

Parool

76000

Parool

76000

https://www.cjp.nl/kortingen/de-wereld-van-de-parade/82105/

CJP

?

https://www.parool.nl/ps/10-x-de-beste-tips-voor-het-weekend-in-amsterdam~b47c60b4/

Parool

76000

https://www.parool.nl/ps/10-x-de-beste-tips-voor-dit-weekend-in-amsterdam~b939ce49/

Parool

76000

https://www.trouw.nl/nieuws/tussen-baksteen-en-beton-een-duurzaam-voedselbosje-verbouwen~b6783448/

Trouw

?

https://www.parool.nl/ps/op-expeditie-in-amsterdam-noord-schildpadden-en-zeldzame-vogels~bf70e988/

Parool

76000

https://www.parool.nl/nieuws/nicole-van-vessum-straks-is-er-geen-parade-meer-het-lijkt-alsof-niemand-zich-dat-realiseert~b5609b17/

Expeditie Groen

Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/uit/184577/ontdekkingstocht-in-noord
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Nieuwsblad

2020

2000

Bijlage 1: Persoverzicht
Restaurant, terras, eten & drinken
https://www.yourlittleblackbook.me/nl/nachos-in-amsterdam/

YLBB

4000

https://www.bartsboekje.com/30x-vegetarische-restaurants/

barts boekje

1000

https://www.debuik.nl/amsterdam/top-10/thuis-op-culinaire-wijze-kerst-vieren-met-deze-takeaway-kerstmenu-s

de buik

1000

https://www.yourlittleblackbook.me/nl/hotspots-aan-het-ij-in-amsterdam/

YLBB

4000

Gezond Noord
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/188950/gezond-noord-geeft-najaarstips

Nieuwsblad

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/190675/budget-tips-om-gezonde-boodschappen-te-doen

Noord Amsterdams
Nieuwsblad

2000

2000

IDFA Doclab
https://filmkrant.nl/nieuws/aangepast-idfa-programma-interactieve-en-immersieve-documentaires/

Filmkrant

1000

https://filmkrant.nl/festivals/idfa-2020-doclab/

Filmkrant

1000

Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/190417/idfa-doclab-in-de-tolhuistuin

Nieuwsblad

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-de-dag-dat-idfa-begint-mag-er-weer-30-man-in-een-bioscoopzaal-cruciaalzegt-artistiek-directeur-orwa-nyrabia~b8e0c603b/

2000

Volkskrant

249000

Parool

76000

videoland

28000

kekmama

3000

Parool

76000

Kidsproof

5000

nan

2000

Read My World
https://www.parool.nl/ps/weekendtips-van-cacao-expeditie-tot-techno-op-je-stoel~b1b8c00a/

Videoland Academy
https://www.videoland.com/nl/nieuws/de-schrijvers-van-videoland-academy-worden-gematcht/

Kindermuziekfestival
https://www.kekmama.nl/artikel/de-deur-uit/zomer-voorbij-nee-hoor-dit-kun-je-allemaal-met-je-kind-doen-september
https://www.parool.nl/kunst-media/het-kinder-muziekfestival-in-de-tolhuistuin-kindermuziek-hoeft-niet-simpel-te-zijn~bc0a7c14/
https://www.kidsproof.nl/Amsterdam/Uitagenda/Tolhuistuin/muziek-kinderen-festival-weekend-2020

Parkschoonmaak
http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/186775/parkschoonmaak-in-teken-van-opa-rob

Artistieke Repair Shop
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/177724/tolhuistuin-opent-artistieke-repair-shop-

Nieuwsblad

2000

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/268619/kapot-broodrooster-deze-amsterdamse-kunstenaars-repareren-het-voor-je

NH Nieuws

33000

https://www.parool.nl/nieuws/weekendtips-van-het-eerste-outdoor-festival-tot-een-silent-disco-picknick~b9144c55/

Parool

76000

https://www.parool.nl/nieuws/eerste-artistieke-repair-shop-van-nederland-geopend-in-noord~b9b9678e/

Parool

76000

web

3000

nan

2000

NK Schaak
https://www.schaaksite.nl/2020/09/20/de-europese-jeugdkampioenschappen-worden-dit-jaar-online-gehouden/

Muziekstraat - Open Oscillator
http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/182984/ode-aan-de-synthesizer

Eef van Breen Walk of doubts en PNY
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/175668/walk-of-doubts-

Nieuwsblad
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/178975/playing-new-york-in-concert-
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Nieuwsblad

2020

2000

2000

Bijlage 1: Persoverzicht
TIP Noord
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/180320/nieuw-online-platform-voor-toeristen-

Nieuwsblad

2000

Ocharme - Company New Heroes
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/178298/lagendijk-bezoekt-buitenexpo-ocharme-

Nieuwsblad

https://www.parool.nl/ps/huisje-boompje-kansenongelijkheid-in-de-tolhuistuin~b9c245c5/

Parool
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/uit/177514/buitenexpositie-ocharme

Nieuwsblad

NRC

2000
76000
2000

NRC, Amsterdam Bijlage

BUMA Awards
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1679896928/buma-award-voor-ramses-shaffy

Telegraaf

1000000

NOORDKrANT
http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/177004/kinderen-aan-het-woord-over-coronatijd-in-amsterdam-noord

Noord Amsterdams
Nieuwsblad

2000

SOS Moria
https://www.parool.nl/nieuws/sos-signaal-om-aandacht-te-vragen-voor-vluchtelingenkampen~b07165c0/

Parool

76000

Entertainment Business

1000

Music Pitch
https://www.entertainmentbusiness.nl/live/alles-wat-je-moet-weten-over-concertorganisatie-centraal-bij-music-pitch/

Opera in Noord
Noord Amsterdams

http://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/173675/pop-up-opera-in-amsterdam-noord

Nieuwsblad

2000

Town Tales
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/04/nieuw-festival-town-tales-blinkt-uit-in-verscheidenheid-a4014609?fbclid=IwAR1YZRlHQOnie9mHVNHMeTk8ebFYT3bc_GQ3djNGJdi6VE-7y5gYw1Wy51U

NRC

?

NH nieuws

33000

Kerstbokaal
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278398/dit-is-de-mooiste-kersttuin-van-amsterdam-noord

Noord Amsterdams

Rodi

Nieuwsblad

TOTAAL

83
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