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Dit was 2021
Ook 2021 was een jaar dat anders liep dan we gepland hadden.
Tot mei 2021 waren de zalen gesloten. Hoe kunnen we invulling
geven aan onze functie als cultuurpodium als we geen mensen
mogen samenbrengen? Welke bijdrage kunnen we leveren aan
Amsterdam-Noord, aan deze wereld, in deze tijd waarin
er zoveel op het spel staat?

Met deze vragen gingen we aan de slag. In de

wildernis te voelen en te begrijpen hoe we dat

maanden dat we dicht waren, werkten veel

zelf ook zijn. Er waren voorstellingen en verhalen

kunstenaars op het terrein aan voorstellingen

bij vuurtjes in de Tuin.

en projecten. We bouwden een 30- meter lange

In de najaarsmaanden stond Tolhuistuin bol van

expositiemuur langs de Tuin, goed zichtbaar voor

de festivals: Read My World, het Podcastfestival,

iedereen die Tolhuistuin passeert. Er werden

Fiber, ADE, het Kindermuziekfestival, het Mooie

podcasts opgenomen in de Podcastwerkplaats

Kinderboekenfestival, het Warming Up Festival

met gesprekken die gevoerd moesten worden -

en IDFA’s DocLab.

lockdown of niet. We zetten een verkiezingscam-

Gedurende het jaar zetten we Tolhuistuin vaak

pagne op met een groep jongeren, de Noord-

in als plek voor verandering. Zo faciliteerden we

voerders, om het geluid van de jonge generatie

programma’s van Collectief Kapitaal over hoe

te laten horen. En dat lukte, het schalde door tot

een basisinkomen op te zetten. We openden met

het NOS journaal en de wereldpers. Midden in de

90 organisaties het stadsdeel als “Natuurgebied

lockdown stonden ruim duizend jongeren in de

Noord”, een titel die om een radicaal andere

silent discorij voor het stemlokaal.

manier van kijken vraagt. We werkten aan

Toen de lente aanbrak, gingen de deuren van

“Alternieuw”, een nieuwe spectaculaire oud &

de Tuin en later van het Paviljoen weer open.

nieuwtraditie met kunstenaars en DIY-vuurwerk.

Na de lange donkere winter, was alles feest: de

Terugblikkend kijken we met trots terug op het

concerten in de Tuin, de Bluegrass Jams, de Keti

resultaat: 1.100 activiteiten, 21.250 bezoeken,

Koti viering, de Pride-activiteiten, de speurtocht

tweemaal een NOORDKrANT met kinderredactie

en vakantieprogramma’s voor kinderen. Er was

die huis-aan-huis verspreid werd onder 30.000

een nieuw podium, een nieuwe tent en een

huishoudens, dagelijks duizenden voorbijgangers

nieuw terras. Er kwamen verhuiswagens van

die konden genieten van buitenkunst en maar

nieuwe huisgenoten die hun intrek namen. Ons

liefst 884 maal persaandacht. Niet onbelangrijk

mooie Leeshuis ging weer open. We doken met

voor een cultuurpodium dat met beide benen in

expedities het stadsdeel in, al wildplukkend,

de samenleving staat.

nachtwachtend en fietssnorkelend om zo de
Matthea de Jong
Directeur Tolhuistuin
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Podium
Buitenexpo’s: We presenteerden driemaal een

Het Warming Up Festival, een samenwerking

kunstwerk op de 30 meter lange muur langs de

tussen Tolhuistuin en Impact Makers, vond plaats

Tuin, de entree van Noord. Eerst presenteerden

van 20 t/m 24 oktober 2021. Met een gevarieerd

we een oproep voor de verkiezingen van Katja

programma met kunst, spoken word, live pod-

van Stiphout, toen een kleurrijke boodschap van

casts, muziek en expo trokken we volle zalen,

hoop van Seeyousioe, daarna een kunstwerk

zo’n 2.000 directe bezoekers en een veel groter

van Brian Elstak van LFMC, een hommage aan

publiek via kunst in de openbare ruimte.

Noorderlingen en creatieve makers. Ook was het

We publiceerden een eigen krant en 5 podcasts.

hele jaar fotografiewerk te zien van Jaap Scheeren

Het festival bereikte opvallend veel media

op de zijgevel van de Staalvilla.

aandacht, waaronder bijna alle grote dagbladen,

Aan het IJ was Radix, een installatie van Collectief

regionale pers en radio. Vanuit bezoekers begre-

Walden en een glazen zeecontainer aan het IJ

pen we dat het voor velen een verademing was

voor een artist in residence van Arita Baaijens’

om een kunstfestival te bezoeken over dit thema,

Taal voor de Toekomst.

met ruimte voor verbeelding, reflectie, emotie
en ontmoeting.

Muziek in de Tuin: Op doordeweekse avonden

1. Activiteiten 2021
In 2021 presenteerde Tolhuistuin een gevarieerd en artistiek hoogwaardig cultureel programma voor een breed publiek. We hanteren
drie programmalijnen: ‘Podium’ voor de culturele programma’s in
en rond het eigen complex, soms met grootstedelijke of nationale
uitstraling. ‘Noordhuistuin’ voor de programma’s die de wijken van
Noord in gaan of niet plek gebonden zijn. ‘Werkplaats’ refereert aan
de meestal kleinschalige programma’s waar participatie, innovatie en

lag de focus op kleinschalige livemuziek, op

We organiseerden i.s.m. Dr Monk de Church of

zaterdagavonden was er een reeks Tuinses-

Climate Change, een zondagochtenddienst met

sies, intieme akoestische buiten-concerten met

verhalen, muziek en reflectie voor het hele gezin.

driegangendiner, op zondagmiddagen waren er

Geen religie, wel een vrijplaats voor denkers en

de gratis toegankelijke Sunday Sounds. De line-up

doeners, een plek om uit te rusten en om op

bestond uit artiesten zoals: Judy Blank,

te laden. Met optredens van singer-songwriter

Goldkimono, Sophie Straat, Don Melody Club en

Gerson Main, jazz zangeres Denise Jannah, Gha-

Club Partout. We startten dit jaar ook de maan-

nese muzikant Wanlov the Kubolor en storyteller

delijkse Bluegrass jams o.l.v. Laurens Joensen.

Kwame Kondor.

Makandra & Free Heri Heri: Opnieuw sloten

In het najaar – toen de coronaregels meer ruimte

we aan bij de Keti Koti vieringen. Dit jaar met

boden – presenteerden we een rij festivals:

Makandra, een dansvoorstelling van Solid Ground

Podcast Festival, Read My World, het Kinder-

Movement m.m.v. de leerlingen van de hiphop-

muziekfestival, het Mooie Kinderboekenfestival,

school. Er waren Free Heri Heri maaltijden die

FIBER, Huiskamerfestival, ADE en IDFA Doclab.

ook werden rondbezorgd in Amsterdam-Noord.

Een deel van de festivalprogramma’s kwam in
coproductie tot stand.

Theatervoorstellingen: Jaarrond waren er veel
theatervoorstellingen, zoals de interactieve voor-

Pride: In samenwerking met Unboxed presen-

stelling ‘Forest’ van huisgenoot Emke Idema of

teerden we Het Grote Prinsessen & Prinsenfeest,

Collectief Walden met ‘Warmte’, een filosofische

een kinderfeest met prinsen in grote prinsessen-

dinner voorstelling over kathedraaldenken onder

jurken en prinsessen in een prinsenpak. Samen

de sterrenhemel.

met Paradiso presenteerden we Colourful Pride,
een queer stand-up comedyprogramma.

kruisbestuiving centraal staan. Het programma bewoog mee met de
seizoenen en de coronamaatregelen. Een paar hoogtepunten uit de
verschillende programmalijnen:
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Noordhuistuin

Werkplaats

Het Wilde Noorden: Een serie kleinschalige verbeeldingsvolle expedities naar de stadsnatuur in

Alternieuw: I.s.m. creatief bureau Dolly Warhol initieerden we Alternieuw, een spetterende oud &

Amsterdam-Noord, met verhalen en poëzie. We oefenden om radicaal anders te kijken: Noord is een

nieuw traditie met DIY en planetproof vuurwerk. Het idee is simpel: we gaan geen vuurwerk kijken,

leefgebied van miljarden wezentjes die kruipen, vliegen en bloeien, en met wie wij mensen samen

maar vuurwerk maken, zoals met “boemklatsmachines” gemaakt door kunstenaars, dansjes, human

de stad vormen. Al schuifelend door het donkere Vliegenbos kwamen we erachter dat Noord nog

powered duizendklappers, of DIY raketten. De fysieke events konden niet doorgaan, maar we hadden

steeds de donkerste nachten van de stad heeft. Al snorkelend, bushcraftend en kanoënd ontdekten

mooie release in Volkskrant Magazine. Joost van Bellen maakte speciaal voor Alternieuw een playlist,

we dat Noord een natuurgebied is waar ook mensen wonen. Er stonden artikelen in Trouw, NRC,

Bas Kosters maakte een videoserie met Alternieuw-dansjes en ATM bouwde een Boemklatswaterorgel.

Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Quest en Parool. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een
stadsnatuurgids ‘Het Wilde Noorden’ met DIY expedities, zodat iedereen ook zelf op pad kan.

Lab Tolhuistuin: Achter de schermen werkten we verder aan plannen om het Tolhuistuinterrein, het
voormalig laboratorium van Shell, in te zetten als katalysator naar een stad die fossielvrij is. Dat doen

Natuurgebied Noord: In oktober openden we “Natuurgebied Noord” met een feestelijk programma,

we in vrij letterlijke zin (zie MJOP), maar ook via verbeeldingsvolle programma’s en een kunstinstallatie

een Groene Uitmarkt met duurzame initiatieven uit Amsterdam-Noord, scheggenbouwworkshops

de Toekomstmachine die plek moet krijgen op de Noordkop, een project van kunstenaars Marisja

waar onder begeleiding van Joost Janmaat en Thijs de Zeeuw tientallen bomen werden geplant en een

Smit, Antal Bos en Thijs Trompert.

feestelijk openingsprogramma met o.a. bushcrafter Anke Wijnja en wintipriesteres Marian Markelo.
90 organisaties en initiatieven ondertekenden het Manifest & Verlanglijst Natuurgebied Noord, waar-

In de periode dat Tolhuistuin gesloten was, stelden we de zalen en de Tuin open voor artistiek

onder culturele instellingen, buurtinitiatieven, volkstuinbesturen, scholen, maatschappelijke

onderzoek (zie Talentontwikkeling).

instellingen, etc.
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2. Ketenverantwoordelijkheid
Tolhuistuin focust zich in het bijzonder op kunstenaars die hun
werk buiten de zogenaamde “white cube” of “black box” willen
presenteren. We hebben dit jaar verschillende buitenexposities en
artist in residences gepresenteerd. Ook trekken we steeds meer
makers die zich aangesproken voelen door ons maatschappelijk
profiel en inhoudelijke focus op klimaatgerelateerde issues.
Het vernieuwende en multidisciplinaire netwerk dat is ontstaan
met de huisgenoten op het Tolhuistuin terrein is uniek.

Met de Podcastwerkplaats bieden we ruimte

Tolhuistuinterrein: Excelsior Recordings, ITGWO,

aan de groeiende groep van podcastmakers.

ESNS, Studio Sound Enterprise en Motel.

Je kunt hier podcasts opnemen, live podcast

Ook qua literatuur en spoken word blijft onze

programma’s organiseren of op andere manieren

positie sterk. Met het jaarlijkse Read My World

aan je podcast werken. Er is desgewenst appara-

festival, maar ook boekpresentaties van o.a. Babs

tuur, koptelefoons voor publiek en een technicus

Gons, Marjolijn van Heemstra, Naeeda Aurang-

ter beschikking. We werken hierin nauw samen

zeb, Frénk van der Linden en Woorden Worden

met het Podcastnetwerk. De werkplaats is gratis

Zinnen. We zijn trots op het Leeshuis, een

te gebruiken voor culturele makers. In combi-

boekenhuisje om boeken te brengen en te halen,

natie met het jaarlijkse Podcastfestival bieden

gedurende de maanden dat het Leeshuis open

we een stevige positie in het veld rondom deze

mocht zijn, trok het in totaal 1.250 bezoekers.

groeiende discipline. In 2021 werden in totaal 78

Als cultuurpodium van Amsterdam-Noord bieden

podcasts opgenomen.

we zoveel mogelijk plek aan programma’s van

Met IDFA DocLab en FIBER zetten we ons in

initiatieven uit Noord die speciaal gericht zijn op

voor digitale cultuur. Ook de samenwerkingen

de buurt zoals o.a. Zin, Gezond Noord/ Doras,

met Impact Makers (Warming Up Story Lab, een

muziekschool Noord.

industry event voor mediamakers) en Docmakers

We hebben zorgen over het netwerk van

versterken deze positie.

freelancers in de cultuursector, de technici en

Tolhuistuin leent zich bij uitstek voor uitgebreide

kunstenaars, die hard getroffen zijn door de co-

muziekprogrammering. In het Paviljoen neemt

ronamaatregelen. We hebben ons het afgelopen

Paradiso die grotendeels voor rekening. In de

jaar ingezet om via ons programma deze groep

Tuin doen we dat ook met een scala van partners

zoveel mogelijk werk en andere steun te bieden.

uit de muzieksector die werkplek hebben op het
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3. Samenwerking

Huisgenoten

Samenwerking is voor Tolhuistuin essentieel voor het succes van het

Op het Tolhuistuinterrein hebben zo’n 35

selectie van de huisgenoten. Voorwaarde om te

cultuurpodium. Het team is klein en wendbaar, maar heeft goede

culturele organisaties hun werkplek in de ver-

huren is dat huisgenoten een bijdrage leveren

samenwerkingspartners nodig om slagkracht te kunnen maken. We

schillende gebouwen. Tolhuistuin is daarmee een

aan het publieksprogramma van Tolhuistuin, dit

levendige gemeenschap: van toonaangevende

wordt contractueel vastgelegd. In de samenstel-

festivals tot maatschappelijke organisaties, van

ling van de huurders streven we naar een palet

artistieke makers tot sociaal ondernemers, van

van verschillende disciplines, invalshoeken en

gevestigd tot opkomend. Regelmatig ontstaan er

expertise, die bijdragen aan programma’s voor

kruisbestuivingen of samenwerkingen.

uiteenlopende publieksgroepen. Deze overdracht

samenwerking is afgelopen jaar verder geoptimaliseerd. De inhou-

Tot en met 2020 was Stichting Tolhuistuin

kostte het afgelopen jaar veel administratief

delijke samenwerking met Paradiso had vooral betrekking op de

hoofdhuurder van het terrein. Per 2021 is dit

werk. Eind 2021 waren alle werkplekken gevuld.

overgedragen aan Gemeentelijk Vastgoed.

Hierbij volgt een overzicht van de huisgenoten en

Tolhuistuin blijft verantwoordelijk voor de

de beoogde samenwerking.

besteden veel tijd en zorg aan een goede overlegstructuur met onze
directe partners op het terrein. De belangrijkste is café-restaurant
THT, die de uitvoerende productie van onze activiteiten verzorgt. De

Tuinsessies en ADE.
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Huisgenoten
Benny Komala

Building Conversation

Climate Cleanup

Collectief Walden

Nieuwe Helden

Beoogde samenwerking
Organiseert events ism Skatepark Noord X Ben G Skate jam, street wear
vlooienmarkt
Bouwt gesprekken, in theaters, op festivals, in bedrijven, buurten, op scholen,
en in Tolhuistuin.

DocMakers
Emke Idema
ESNS
Excelsior Recordings
Fawaka Ondernemersschool
Fiber

Impact Makers
Into the Great Wide Open
LijmLab
Marije Schuurmann Hess
Marjolijn van Heemstra
Monnik
Motel

Musicians W/ Borders

Paradiso
Puck van Dijk

Gaat klimaatverandering tegen met natuurlijke klimaatoplossingen,
samen werken we aan Double Nature Talks en de living expo climate solutions

Read My World

Collectief Walden is een groep kunstenaars en denkers die de urgentie voelt
van de ecologische crisis. Ze presenteerden installatie Radix en de voorstelling
Warmte.

De Parade / Mobile Arts

Optofonica

Theaterfestival, presenteert De Wereld van de Parade in Tolhuistuin.
Collectief van documentairemakers, organiseert impactprogramma’s in
Tolhuistuin rondom hun nieuwe producties
Theatermaker, zij presenteerde de voorstelling Forest.

Solid Ground Movement
Special Social Club
Studio Sound Enterprise

sQuare

Muziekfestival en programmapartner concerten, zoals Hit the North.
Onafhankelijk platenlabel en programmeur van Sunday Sounds en andere

Theaterflix

muziekprogramma’s.
Sociale onderneming om kinderen en jongeren kennis te laten maken met

TIP Amsterdam Noord

duurzaam ondernemerschap met vakantieprogramma’s in Tolhuistuin
Festival voor digitale cultuur met vaste locatie bij Tolhuistuin, FIBER richt zich de

Nieuwe Helden maakt en deelt het onderzoek van het Biobased Creations Open
Air Lab bij Tolhuistuin
Multimedia and design studio
Paradiso programmeert de Concertzaal (Club) en start Club Parallel
Theatermaker met een focus op klimaatvraagstuk draagt bij aan
theaterprogrammering met De Reuzen van Noord
Platform voor geschreven en gesproken woord uit heel de wereld,
organiseert boekenclubs en het jaarlijkse festival
Productiehuis en platform voor de Amsterdamse hiphopscene
(dans, music, poetry & spoken word, en beeldende kunst)
Organiseert feesten en bijeenkomsten voor mensen met en zonder beperking
Maandelijkse open studiodagen en sporadisch akoestische optredens met een
verhalend karakter
Broedplaats voor de doorontwikkeling van afgestudeerde mbo-creatieven op
Tolhuistuin, organiseert publiekstoegankelijke workshops
On demand platform met videoregistraties van theatervoorstellingen
Toeristisch Informatiepunt Amsterdam-Noord, werkt samen in aanbod podcastexcursies, Expeditie Noord, etc.
Organiseren leuke en leerzame activiteiten op 30 basisscholen in Amsterdam-

Stichting Wijsneus

Noord en buiten schooltijd.

komende jaren op de relatie tussen cultuur, technologie en ecologie
Impact Makers zet verhalen in voor sociale impact, we organiseren
samen Warming Up Festival

Andere samenwerkingspartners
Jaarlijkse werken we samen met tientallen

Mozaïek bieden net als de Tolhuistuin een brede,

verschillende organisaties, in Amsterdam-Noord

laagdrempelige programmering, richten zich op

en de rest van Amsterdam. Een paar voorbeel-

omliggende buurten, zijn grootstedelijk actief en

den: Jongerenorganisatie Dock was onze partner

ook internationaal georiënteerd. Deze gedeelde

bij de Noordvoerders. Streetsmart bezorgde rond

functies en doelstellingen maken samenwerking

Samenwerking rondom Nacht-Wacht, Het Wilde Noorden en

5 mei en Keti Koti honderden maaltijdboxen aan

tussen de cultuurhuizen voor de hand liggend.

De Kleine Wereld Gaat Naar Mars

mensen in Amsterdam-Noord die zo’n box goed

Dat doen we met een gezamenlijk innovatie-

kunnen gebruiken. De 30m lange muur werd

project om nieuwe publieksgroepen te binden.

ingevuld i.s.m. Verdedig Noord. Met Gemeente

We maken deel uit van verschillende overleg-

Amsterdam werkten we samen in voorbereidin-

structuren: De Cultuurtafel Noord voor overleg

voor artiesten en concerten

gen van het Amsterdamse Burgerberaad, waar-

over het cultuuraanbod in Noord, de Drama-

voor we ook locatie boden. De samenwerking

turgische Tafel en de eerder genoemde Tafel van

Zet muziek in om verschillen te overbruggen, community’s te versterken,

met de Donut Coalitie en deelname aan het pro-

Talent- ontwikkeling. Matthea de Jong is onder-

werken samen aan muziekprogramma’s in Tolhuistuin

gramma Donut Days leverde veel nieuwe contac-

deel van de Sociaal Creatieve Raad.

Festival op Vlieland, ook partner NOORDKrANT en Stout Konijn
Biedt workshops voor kinderen in Amsterdam Noord
Radiomaker en leerschool voor jongeren in podcastmaken

Toekomstdenkers presenteren expo ‘De Donkere Stad’
Managementbureau van jonge artiesten, samen werken aan spreekuur

ten op. Meervaart, Bijlmerparktheater en Podium
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4. Talentontwikkeling
Gedurende het hele jaar werkten we samen

Ook hebben we een langdurende samenwerking

met creatieve makers aan nieuwe producties.

met Collectief Kapitaal, een project hoe je met

Met theatercollectief Opening Statement start-

een collectief van honderd mensen een basis-

ten we een talentontwikkelingsprogramma

inkomen kan opzetten voor gezinnen in

gesteund door Fonds Podiumkunsten (speciale

Amsterdam-Noord.

coronaregeling nieuwe makers) i.s.m. Over het IJ
Festival. Ze werkten aan de voorstelling ‘Klassen’

We gaven ruimte aan Arita Baaijens om tijdens

en ‘Route’.

een tiendaagse residentie in een glazen container
aan het IJ te werken aan ‘Taal voor de Toekomst’.

WhyNot - platform voor hedendaagse dans en

In opdracht van Tolhuistuin maakte program-

performance – deed een drie weken durende

mamaker Kim Tawjoeram een programma met

onderzoekresidentie in de Tuin van Tolhuistuin

een podcast, een talkshow en dance event tijdens

onder de noemer ‘Landscaping’ met choreo-

ADE om de housedance community bij ADE te

grafen Dario Tortorelli, Elisa Zuppini en Nica,

betrekken.

scenograaf Theun Mosk, componist Job
Oberman, landschapsarchitect Anna Fink en

Ook dit jaar was er een samenwerking met

schrijver en onderzoeker Daphne Bakker. Er

Theater na de Dam waarbij twee jonge makers

waren verschillende presentaties van dit project

op uitnodiging met verschillende jongeren een

in Tolhuistuin en in het najaar verscheen de

online productie maakten met als thema de

publicatie ‘Moving Beyond the Landscape’.

nacht. Een van de Sunday Sounds werd ingevuld
door Hit the North, het talentontwikkelingstraject

Van juli t/m december was LFMC artist in

voor muzikanten uit Noord-Nederland van

residence bij Tolhuistuin. Ze kregen werkplek in

huisgenoot Eurosonic Noorderslag.

een van de kantoorruimten in het Poortgebouw.
LFMC staat voor Lowrey Foley McClane, een

Tolhuistuin is onderdeel van de Tafel van

interdisciplinair creatief collectief opgericht door

Talentontwikkeling. Doel is om met elkaar de

beeldend kunstenaar Brian Elstak. LFMC zet zich

doorstroom en het functioneren van talentont-

in voor een inclusieve creatieve industrie. Brian

wikkeling in de stad voor de komende vier jaar

Elstak maakte werk voor de muur, Joya Mooi

te waarborgen.

startte een talkshowprogramma, RBTL, en LFMC
presenteerde Dottie Dansi tijdens ADE. We zetten
erop in om de samenwerking ook de komende
jaren te continueren.
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5. Educatie

Jongeren & Studenten

Kinderactiviteiten

We werkten in september opnieuw samen met

lende vormen van podiumkunst. Studenten van

Hyperion voor het vermaarde Zomerkamp, een

ROC organiseerden in de lockdown een eendaags

Tijdens de schoolvakanties boden we een uitge-

Los van de kinderfestivals (het Kindermuziek-

driedaags programma in de Tuin met Theater

programma, het Gelukfestival. De Breitner

breid buitenschools educatieprogramma aan in

festival, het Mooie Kinderboekenfestival en het

Degasten en PACT. Middelbare school Vox

Academie presenteerde de tweedaagse tentoon-

de Tuin in samenwerking met Stichting Wijsneus,

Prinsen- en Prinsessenfeest) waren er voor

College maakte met hun scholieren een 5-weeks

stelling in en om Tolhuistuin: ‘Red de Wereld in

en huisgenoten Solid Ground Movement,

kinderen het ‘Uitvinderslab’, ‘Tori in de Tuin’ en de

programma i.s.m. DeGasten rondom verschil-

Vijf Dagen’.

Lijm-Lab en Fawaka Ondernemersschool.

start van het ‘Mooie Kinderboekentournee’ in de

De kinderredacties van de NOORDKrANT kregen

wijken, een maandelijkse serie waar een kinder-

tweemaal een stoomcursus journalistiek van

boek tot leven wordt gebracht op een bijzondere

Rianne van Duin en Marc Faasse. Hun eigen

locatie in Noord. Juist voor kinderen die een

gemaakte kranten werden door het hele stads-

extra zetje kunnen gebruiken. We startten een

In maart organiseerden we samen met vijftien

30m lange muur stonden de partijprogramma’s

deel verspreid als bijlage van het Noord-

samenwerking met Marjolijn van Heemstra met

jongeren uit Amsterdam-Noord en Dock een

van de aan verkiezingen deelnemende partijen

Amsterdams Nieuwsblad, oplage 30.000.

‘De Kleine Wereld Gaat Naar Mars’, een maan-

verkiezingscampagne om te midden van de

integraal afgedrukt. Op verkiezingsdag stonden

In juli was de feestelijke opening van het Stout

delijks programma om samen met astronauten

coronalockdown het geluid van jongeren te laten

ruim duizend jongeren in de silent disco-rij met

Konijn Dwaalspoor, een speurtocht in de Tuin

de ruimte te verkennen met uitstapjes naar het

horen. De Noordvoerders maakten hun eigen

optredens van jonge artiesten uit Noord. Het

voor jong en oud om jaarrond gratis en

Planetarium in Artis, het verbouwen van astro-

verkiezingscampagne met video’s (12.000 views),

project kreeg persaandacht van NOS, Telegraaf,

zelfstandig te kunnen dwalen.

nautenvoedsel en het maken van een ruimtepak.

instalives, win-acties en posterontwerp. Op de

AD, nu.nl, Reuters, Yahoo, Parool, AT5.
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Volwassenen
In het Leeshuis organiseert een bevlogen team

de Taaltafels die door Gemeente Amsterdam

van vrijwilligers meeleesclubs, taalcafés en

georganiseerd worden.

individuele taalcoaching. Ondanks de beperkin-

De deelnemers hebben allerlei verschillende

gen konden dit jaar 234 activiteiten doorgang

nationaliteiten, zij komen in de regel uit Amster-

vinden, grotendeels in het Leeshuis, deels online.

dam Noord. Alle vrijwilligers hebben Taalcoaching

Dit wierp resultaten af: deelnemers slaagden

opleiding gevolgd.

voor hun inburgeringscursus, sommigen vonden

Gedurende de lente, zomer en herfst weken

betaald werk en allen zijn met meer vertrou-

yoga- en danslessen uit naar de Tuin. Deze

wen de Nederlandse taal gaan gebruiken. Het

werden gegeven door Solid Ground Movement,

Leeshuis heeft contact met Participatiecentrum

Annetje Riel en Rumah Yoga. In het najaar waren

Eva &Adam, Stichting Doras, Taalcoachwijzer

de lessen van de Moestuinschool in de Tuin.

Amsterdam, LeefenLeer, OBA en neemt deel aan

Programma Noord
Het afgelopen jaar hebben we in lijn met de

Noord. Met het programma de Noordvoerders

opdracht vanuit Gemeente Amsterdam ingezet

wisten we een intensieve samenwerking op

op een uitgebreider programma gericht op

te zetten met jongeren uit het stadsdeel en

Amsterdam-Noord. Soms was dat lastig vanwege

Dock. We werkten aan Pexpo, een atelier en

coronamaatregelen, maar op verschillende

exporuimte in de Van der Pekstraat, een initiatief

manieren is het goed gelukt. We hadden een

van de ondernemersvereniging. Met vieringen

uitgebreid aanbod vakantieactiviteiten en na-

en herdenkingen lukte het ons om mensen met

schoolse activiteiten voor kinderen. We startten

verschillende achtergronden te betrekken, zoals

de Mooie Kinderboekentournee in verschillende

bij Keti Koti. Het Nelson

buurthuizen in Noord. Rondom de Opening

Mandelafeest met Coloured Goodies op 5

Natuurgebied Noord hebben we intensief samen-

december moesten we helaas annuleren.

gewerkt met initiatieven en organisaties in heel

activiteiten

beoogd # bezoekers

# partners

2021 beoogd
Buurtgericht op
Tolhuistuincomplex

215

10.700

21

Buurtgericht niet op
Tolhuistuincomplex

47

11.000

23

262

21.700

44

Buurtgericht op
Tolhuistuincomplex

636

7.135

31

Buurtgericht niet op
Tolhuistuincomplex

22

641

8

658

7.776

39

Totaal
2021 gerealiseerd

Totaal
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6. Profiel en publieksbereik
Tolhuistuin heeft de afgelopen twee jaar een grote slag gemaakt op
de positionering en de doorvertaling daarvan in programma en profilering. In verschillende strategische sessies hebben gewerkt aan onze
eigen positionering: waar staan we voor, wat willen we uitstralen,
voor wie zijn we er? Met de programmering hebben we ingezet op een
veel duidelijkere profilering als cultuurpodium met een maatschappelijk geëngageerd profiel, waar je nieuwe dingen kan ontdekken,
van programma’s kan genieten en kan werken aan een betere wereld.

Samen met vier Amsterdamse cultuurhuizen

gedifferentieerde communicatiestrategie, zodat

en Bureau Buhrs werkten we sinds 2019 aan

de communicatiemiddelen beter aansluiten bij

een voor ons zeer waardevol innovatietraject,

de verschillende persona’s. Het muziekaanbod

waarvoor we financiering ontvingen vanuit AFK.

heeft immers een ander publiek dan de kinderac-

Na een onderzoekgedeelte in 2020 zijn in 2021

tiviteiten, de interactieve workshops een andere

verschillende tools ingezet ter innovatie (onsite

dan de theatervoorstellingen. Op die manier

communicatie, het project Noordvoerders, insta

hopen we de komende jaren verder in te zetten

quiz, online zomermagazine, etc.). Begin 2020

op een vergroting van het publieksbereik en meer

is een merk-hiërarchie, een nieuwe huisstijl en

herhaalbezoek. Daartoe is het afgelopen jaar ook

website gelanceerd i.s.m. THT (café-restaurant)

uitgebreid onderzoek gedaan naar een nieuw

en Paradiso. We zijn hier blij mee, maar het

CRM-systeem om de verschillende publieksgroe-

vereist wel voortdurende afstemming. Met de

pen beter te kunnen bedienen. Helaas lijken de

feedback van focusgroepen hebben we keuzes

jaarlijkse licentiekosten op dit moment te hoog

gemaakt in onze marketing, look & feel en tone of

en moeten we deze ambitie voorlopig parkeren.

voice en meer zorg besteed aan vormgeving en

We kijken nu hoe we de gedifferentieerde com-

beeldgebruik.

municatiestrategie zonder een geavanceerd CRM
kunnen realiseren, bijvoorbeeld via een pilotpro-

De volgende stap is de uitwerking van de ver-

ject van Paylogic, ons ticketingsysteem.

schillende persona’s en ontwikkeling van een
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Dit jaar trok Stichting Tolhuistuin met 1.100 activi-

nalen waren Instagram, Facebook en LinkedIn.

teiten 21.250 bezoeken, een stijging ten opzichte

Op LinkedIn zagen we groei in het aantal volgers

van 2020 met 16%. Ook zien we een stijging van

van 33,28% (van 390 naar 580). Op Twitter een

het digitaal bereik van de website met 19%. Het

lichte daling van 2%, maar met nog steeds een

afgelopen jaar zijn er in totaal 236.800 bezoeken

flink aantal van 6.327 volgers. Ook hebben

gemeten op de Tolhuistuin.nl, met een piek

we de zichtbaarheid van de podcasts die zijn

tijdens het Warming Up Festival in oktober van

opgenomen in onze podcastwerkplaats kunnen

38K, waarvan 17% via Google Ads. Op Facebook

vergroten en zien we een stijging van het aantal

ontwikkelde het aantal volgers van 27k in 2019

luisteraars via Spotify.

naar 29k in 2021, Instagram van 3,7k in 2019 naar

De programma-informatie op de website com-

6k in 2021. Het aantal nieuwsbrief- ontvangers

municeert duidelijker hoe inhoud aansluit bij

ontwikkelde van 7k in 2019 naar 10k in 2021.

profiel en de praktische informatie - waar op

De afgelopen twee jaar hebben we – deels in

Tolhuistuinterrein, hoelang duurt een pro-

reactie op de coronamaatregelen – een groter

gramma, welk genre betreft het - om de drempel

digitaal programma-aanbod ontwikkeld, voorna-

‘onbekend maakt onbemind’ te beslechten. Lastig

melijk in de vorm van podcasts. We hebben op

was dat we vanwege alle onzekerheid rondom

de website meer ruimte gemaakt om dit digitale

coronamaatregelen veel ad hoc moesten

aanbod beter bij het publiek onder de aandacht

programmeren waardoor de PR pas laat kon

te brengen. De meest bezochte sociale mediaka-

worden opgestart.
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Prijsbeleid
Voor Tolhuistuin is het belangrijk dat culturele

prijs (bring a friend, pay as you like, last minute

programmering ook voor mensen met een kleine

aanbiedingen, aanbiedingen speciaal voor bewo-

beurs gratis toegankelijk blijft. Daarom hebben

ners van Noord). Een aantal programmapartners

we vastgehouden aan het beleid om de Tuin in

hanteren – om verschillende redenen – eigen

de zomerweekenden overdag gratis toegankelijk

ticketing systemen. De bereikcijfers van deze acti-

te houden. Programma’s zoals Sunday Sounds,

viteiten zijn wel in de bezoekcijfers meegenomen,

Stout Konijn, veel kinderactiviteiten en Bluegrass

maar is uiteraard niet terug te zien in de recette.

Jams zijn gratis toegankelijk.

Het gaat om Read My World, IDFA Doclab, Fiber

De komende periode willen we nieuwe mar-

en Special Social Club.

ketingstrategieën toepassen en spelen met de

Onsite communicatie
De zichtbaarheid van Tolhuistuin is groot. Dage-

bezoekers, programma informatie (buiten en

lijks passeren zo’n 45.000 mensen Tolhuistuin.

binnen) en informatie over de huisgenoten. Deze

Het is de belangrijkste entree van Noord voor

aanpassingen moeten het voor de bezoekers

fietsers en voetgangers vanuit het Centrum en

makkelijker maken om zich welkom te voelen

ook Eye en de ADAM-toren is voor toeristen een

en te begrijpen op wat voor plek ze zijn beland

belangrijke hotspot. Tolhuistuin heeft in het

(een culturele plek met verschillende zalen, een

afgelopen jaar een grotere culturele uitstraling

Tuin, een Leeshuis, een restaurant, een pod-

gekregen met kunst op de muur langs de Tuin,

castwerkplaats, en werkplekken voor culturele

de zijgevel, een banner voor het Poortgebouw en

organisaties).

kunstwerk op de gevel van het Paviljoen.

We zijn nog niet klaar. We werken nog aan de

We hebben het afgelopen jaar sterk ingezet

routing binnen, het omroepen van programma-

op betere onsite communicatie gericht op de

informatie in het restaurant en het doorvoeren

communicatie van het Tolhuistuincomplex als

van nieuwe zaalnamen die minder verwarring

integraal gebied. Veel bezoekers ervaren het

opleveren. Er was vaak verwarring over Tuin,

terrein van Tolhuistuin als onduidelijk. Bezoekers

Tuinhuis en Tuinzaal. Daarom is de Tuinzaal

raken vaak de weg kwijt en hebben moeite om

omgedoopt tot Zonzij, refererend aan het

hun weg te vinden over het terrein, in de Tuin en

‘volkslied’ van Amsterdam-Noord. De Concertzaal

in het Paviljoen. Er zijn daarom routingbordjes

wordt de Club, zodat het beter past bij de nieuwe

geplaatst, plattegronden van het hele terrein voor

clubprogrammering van Paradiso.

Programmareeksen
We zetten dit jaar beter in op terugkerende

de Kleine Komedie. Iedere maand is er een Dou-

programma’s om zo vaste publieksgroepen op

ble Nature Talk, een programma met elke keer

te bouwen, zoals Bluegrass Jams, Special Social

een andere klimaat-oplossing uit de natuur i.s.m.

Club, een serie muziek-talkshows met Joya Mooi

huisgenoot Climate Cleanup. Dit programma

onder de noemer Read Between the Lines (ism

trekt veel ondernemers en geïnteresseerden in

huisgenoot LFMC), het programma Volmondig

duurzaamheid en klimaat.

een zevengangenmenu met spoken word i.s.m.
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7. Organisatie
De organisatie bestaat uit een klein, slagvaardig

groepen: een klusteam aan onderhoud van

kernteam (4,84 fte in dienst), met daaromheen

het complex (3 personen), een tuinteam (+/- 10

een semiflexibele schil van freelancers en vrij-

personen) voor de tuin, het leeshuisteam voor

willigers, aangevuld met een flexibele schil op

het Leeshuis (7 personen) en een groep hosts

projectbasis.

(4 personen) die het publiek begeleidt.

Het kernteam wordt geleid door algemeen

We betrekken actief mensen met een afstand tot

directeur Matthea de Jong, daarnaast bestaat het

de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers met een

team uit een programmeur, medewerkers marke-

vluchtelingenachtergrond of mensen die (tijdelijk)

ting & communicatie, een creatief producent, een

arbeidsongeschikt zijn, maar wel in staat tot

administratief medewerker, en een beheerder.

vrijwilligerswerk.

De beheerder is in dienst van Stichting

Bij het aannemen van nieuw personeel of

Tolhuistuin, maar werkt in het belang van alle

inhuren van freelancers gaat de voorkeur uit

huisgenoten op het Tolhuistuinterrein. De direc-

naar mensen die woonachtig zijn in Amsterdam-

teur voert eens per maand overleg met B.V. THT

Noord. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur

(Paradiso en café-restaurant THT) en wekelijks

naar mensen die de diversiteit binnen het team

met café-restaurant THT. Iedere week

vergroten (zoals leeftijdsopbouw, sekse of

is er een teamvergadering. Het steeds verande-

culturele achtergrond).

rende coronabeleid vergde veel van het team.

De uitvoerende productie en alle commerciële

Twee medewerkers hadden te maken met

verhuringen zijn uitbesteed aan het café-res-

langdurig ziekteverlof. Dat werd opgevangen

taurant THT. De bedrijfsadministratie, inclusief

door tijdelijke inzet van freelancers.

verloning, personeelsadministratie en uitvoering

Het vrijwilligersteam bestaat uit vier vaste

pensioenregeling is belegd bij administratiebureau ASK.
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8. Bestuursverslag
Jaarrekening
De door het bestuur opgestelde jaarrekening

aan accountant Bannink Accountants en Belas-

over het boekjaar 2021 van Stichting Tolhuistuin

tingadviseurs. De jaarrekening gaat vergezeld van

is conform de statuten door de accountants

het verslag van bevindingen van de accountant.

gecontroleerd en van een verklaring voorzien.

De controleverklaring is opgenomen onder

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld en

huidige gegevens.

deze ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd

Bestuur & governance
Het bestuur ziet toe op het functioneren van de Stichting en past de Governance Code Cultuur 2019 toe:

• De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, uit

Zelfevaluatie

en over te dragen. Dit blijkt uit de missie, visie, kerntaken en doelstellingen van de organisatie,

In 2021 heeft zelfevaluatie plaatsgevonden

voortgangsmonitoring, interne communicatie en

alsook de in dit jaarverslag besproken resultaten.

met behulp van o.a. de methodiek van

voorbereiding, ondersteuning, inzet van relevant

Cultuur+Ondernemen. Het bestuur acht het wense-

netwerk, proactieve en kritische houding van

lijk op nog een aantal onderdelen te optimaliseren

toezicht.

• De organisatie pas de principes van de Governance Code Cultuur 2019 toe en licht toe hoe ze dat
heeft gedaan. De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijk daar uitsluitend gemotiveerd van af.

• Bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling,

dan wel aan te scherpen; bestuurssamenstelling,

vermijden ongewenste belangverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om
met tegenstrijdige belangen.

• Bestuurders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Deze rolverdeling is onderwerp van de

Vergaderingen

profielschetsen van het bestuur en het bestuursreglement.

• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, het functioneren en de resultaten

In het verslagjaar heeft zesmaal een bestuurs-

analyse van het weerstandsvermogen, perso-

van de organisatie. Die verantwoordelijkheid is geformuleerd in de statuten en in het bestuursre-

vergadering plaatsgevonden, waaronder omwille

neelsplannen, voortgangsrapportages, financiële

glement en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de directeur.

van COVID19 een aantal via videoverbinding. Om

resultaten en strategie m.b.t. de coronamaatre-

die reden was er ook ieder keer aandacht voor de

gelen. Ook werden de statuten gereviseerd en de

prognose van 2021, die van invloed was qua korte

bestuurs- en directiereglementen vastgesteld. Bij

onafhankelijke wijze uit. De uitvoering is uitgewerkt in het profiel van het bestuur en het bestuurs-

termijn op de organisatie en qua langere termijn

de vergaderingen waren naast de bestuursleden

reglement.

op het meerjarenplan 2021-2024. De jaarrekening

ook de directeur en een wisselende notulist aan-

van 2020 werd goedgekeurd, daarnaast werd het

wezig. Tussentijds is regelmatig overleg geweest

diversiteit en onafhankelijkheid. Bij de werving van nieuwe leden maakt het bestuur van een

jaarplan met bijbehorende begroting van 2022

met de penningmeester over financiële zaken.

publiceerde procedure en een vooraf vastgesteld profielschets van het bestuur. Bijkomend vindt er

geaccordeerd. Voorts werd periodiek behandeld:

een een toetsing van voorgedragen leden.

ingekomen stukken, kwartaalrapportages,

• Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
• Het bestuur voert haar toezichthoudende adviserende en werkgeversrol op een professionele en
• Het bestuur is verantwoordelijk voor haar samenstelling en waarborgt daarbij de deskundigheid,
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Huidig Bestuur

Code Cultural Governance & Fair Practice Code

Het bestuur heeft vijf leden en kent een taakver-

periode van drie jaar. Het aan- en aftreedschema

Stichting Tolhuistuin past van de Code Cultural

arbeidscontracten. Freelancers krijgen betaald in

deling in portefeuilles. Bestuursleden worden

wordt jaarlijks bijgewerkt. Eens per jaar houdt

Governance het bestuur-directie-model toe. Ver-

lijn met de norm uit de CAO Nederlande Podia.

benoemd door het bestuur voor een periode van

een afvaardiging van het bestuur een functione-

antwoordelijkheden liggen vast in een directiere-

Vrijwilligers en stagiairs krijgen een contract

ten hoogste drie jaar, na afloop waarvan zij nog

ringsgesprek met de directeur. Bestuursleden

glement die het afgelopen jaar is gereviseerd. De

dat voldoet aan de criteria. Verzekering is voor

eenmaal onmiddellijk herkiesbaar zijn voor een

verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

uitgangspunten van de code Fair Practice worden

iedereen afgesloten. In alle werk- en bestuurlijke

gevolgd en toegepast. De CAO Nederlandse

processen zijn deze codes richtinggevend.

Podia wordt gehanteerd en onderschreven in de
Voorzitter a.i.: Minke Schat
Algemeen Directeur Museum Panorama Mesdag, lid RvT Noordpool Orkest, voorzitter Stichting Hi-Lo
Art, voorzitter Adviescommissie Friese Musea

Code Culturele Diversiteit & Actieplan Diversiteit en Inclusie

Penningmeester: Alexander Weiss
penningmeester Mr Motley, Stichting Knars, bestuurslid Stichting Uyttenboogaart-Eliasen en Stichting

Prioriteit dit jaar was de diversiteit in de sa-

gerund door mensen die overwegend met

Roberta’s Nursery

menstelling van de organisatie te vergroten:

pensioen zijn. Het hostteam bestaat uit mensen

kernteam, bestuur, vrijwilligers, freelancers en

die allemaal een migratieachtergrond hebben

Secretaris: Marjan Sax

huisgenoten. Het is gelukt om meer diversiteit

vanwege het belang om sociale contacten op te

filantropisch adviseur, bestuurslid Progreso Foundation en Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting,

aan te brengen in de samenstelling van kernteam

doen en de Nederlandse taal te oefenen. Tijdens

vicevoorzitter Committee Human Rights Watch Nederland, vrijwilliger bij We Are Here

en bestuur. De samenstelling van de groep

een strategiedag lag het accent op het toepassen

vrijwilligers is vrijwel gelijk gebleven, maar is al

en optimaliseren van gastvrijheid, diversiteit en

Algemeen lid: Otmar Watson

wel gevarieerd: Een groep natuurliefhebbers

inclusie.

directeur en artistiek leider van Untold, programmacoordinator van Black Achievement Month mede-

uit Noord verzorgt de Tuin. Het Leeshuis wordt

oprichter en bestuurslid van Stichting Eternity Percussion.
Algemeen lid: Sharid Alles
Zendermanager van 3FM (tot eind 2021), Raad van Toezichtlid bij Stichting Popwaarts, jurylid Marconi

Financiën

Award, Popprijs, auteur kinderboek Rocca en het geheime toverrecept (2018, Rose Stories)

Rooster van aan/aftreden
Aantreden

Herbenoeming

Aftreden

Interim-voorzitter

M. Schat

01-03-2018

2021

2025

Penningmeester

A.Weiss

08-03-2019

2022

2026

M. Sax

01-10-2015

2019

2022

Algemeen lid

O. Watson

01-07-2019

Algemeen lid

S. Alles

21-04-2021

Secretaris

2022
2025

In 2021 is ondanks de Covid-19 crisis en de lock-

als verhuurder is beëindigd en overgedragen aan

down met een positief exploitatieresultaat van

de afdeling van de Gemeente Vastgoed.

€ 86.695 geëindigd. Hogere lasten dan begroot

Het positieve resultaat in het eerst jaar van Kun-

en een lagere bijdrage van de Gemeente Amster-

stenplan 2021-2024 zal worden ingezet voor de

dam werden per saldo gecompenseerd door ho-

versterking van de organisatie in de resterende

gere (directe) opbrengsten. De samenstelling van

jaren van de planperiode. Hierdoor zal naar

het resultaat is in belangrijke mate veranderd,

verwachting in 2022 een ‘geaccepteerd’ negatief

omdat per 1 januari 2021 de rol van de Stichting

resultaat worden gerealiseerd.

2029

Conclusie
Het bestuur is blij met de subsidie van Kickstart Cultuurfonds en hoe die Stichting Tolhuistuin heeft
geholpen de coronacrisis in 2021 te doorstaan, en anderzijds hoe de organisatie onder de leiding van
de dagelijkse leiding het jaar 2021 is doorgekomen. Ook al is het verloop van 2022 nog ongewis, toch
ziet het bestuur de ontwikkeling op de middellange termijn met vertrouwen tegemoet.
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9. MJOP & Duurzaamheid
Er is in november 2018 een MJOP opgesteld. Dit

het dak van de Club in het Paviljoen te voorzien

voldoet formeel niet aan de eisen die Gemeente-

van zonnepanelen (mid-2022), en de daken van

lijk Vastgoed stelt. Echter, aangezien de stichting

de andere gebouwen van groene daken. Voor

eind 2020 de huurverantwoordelijkheid heeft

het Poortgebouw wordt nog onderzocht of de

overgedragen aan de Gemeente is er in overleg

constructie sterk genoeg is om meer dan alleen

besloten deze MJOP niet verder aan te passen.

sedum te plaatsen. Idealiter zouden er diverse

Er is wel conform opdracht een bedrag op de

vormen van daktuin aangelegd, zodat dit dak als

begroting gereserveerd voor onderhoud.

voorbeeld kan dienen voor andere geïnteresseerde partijen. Dit vormt een onderdeel van de

Dankzij een bijdrage van Kickstart Cultuurfonds

grotere plannen om een expositie van klimaat-

konden we een aantal aanpassingen doen aan

oplossingen te realiseren in een nog te bouwen

het terrein om een veilige en weersbestendige

kunstwerk naast en boven het Poortgebouw.

setting te kunnen realiseren met een capaciteit
van ten minste 100 personen. We hebben een

In 2021 en 2022 zijn het Brughuis en Villa Abspoel

nieuwe tent aangeschaft, een podium laten

gerenoveerd, er is een nieuw dak geplaatst met

bouwen, terrasdelen gekocht, en bewegwijzering

meer isolatie, de ramen zijn vervangen met

geplaatst.

isolerend glas, en er is een zuinigere cv-ketel
geïnstalleerd. Dit alles rekening houdend met

Er wordt op verschillende manieren ingezet op

de monumentale status van de panden. In het

verduurzaming van de panden en de bedrijfs-

paviljoen zijn plannen in de maak om de gang

voering. Waar mogelijk wordt dit ook gedaan

afsluitbaar te kunnen maken. De gang kan dan

met de doelstelling om als proeftuin en hefboom

fungeren als doorgang om de Tuin en het terras

te fungeren en daarmee een bredere beweging

aan het IJ met elkaar te verbinden.

in gang te zetten. Er zijn trajecten gestart om
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Baten:
• Door de verandering in onze rol als verhuurder geeft onderstaand overzicht een beter inzicht in de
ontwikkeling van onze baten.

Baten

2021

2021

2020

realisatie

begroot

realisatie

Directe opbrengsten excl. Huurinkomsten

€ 195.435

€ 107.500

€ 193.281

€ 21.399

€ 7.500

€-

Subtotaal opbrengsten excl. “Vehuurdersrol”

€ 216.834

€ 115.000

€ 193.281

Bijdrage Beheer (2021) en Huurinkomsten (2020)

€ 101.270

€ 79.000

€ 842.476

Totaal opbrengsten

€ 318.104

€ 194.000

€ 1.035.757

€ 450.500

€ 500.000

€ 641.513

€ 34.340

€ 30.000

€ 58.000

€ 74.010

€ 40.000

€ 2.500

€ 558.850

€ 570.000

€ 702.013

Subtotaal opbrengsten excl. “Vehuurdersrol”

€216.834

€ 115.000

€ 193.281

Bijdrage Beheer (2021) en Huurinkomsten (2020)

€ 101.270

€ 79.000

€ 842.476

Subsidies en bijdragen

€ 558.850

€ 570.000

€ 702.013

Totale baten

€ 876.954

€ 764.000

€ 1.737.770

Indirecte opbrengsten

Kunstenplansubsidie Amsterdam
Bijdragen uit publieke middelen
Bijdragen uit private middelen

Total subsidies en bijdragen

•

De belangrijkste directe inkomsten betreffen de publieksinkomsten en de culturele bijdrage. De
publieksinkomsten lagen in 2021 met € 71.544 onder die van 2020, maar waren wel iets hoger dan

10.	Beschouwing van
de Financiële positie
Toelichting op de staat van baten en lasten

begroot. De culturele bijdrage bedroeg in 2021 € 60.000 en is inclusief de vrijval van een getroffen
voorziening in 2020.

•

Van de gemeente Amsterdam is in 2021 € 508.500 subsidie ontvangen (2020: € 583.513). Daarnaast
moest de € 58.000 incidentele bijdrage ter compensatie van de coronamaatregelen die in 2020 was
ontvangen aan de Gemeente worden terugbetaald.

•

De bijdragen uit private middelen zijn toegenomen dankzij een bijdrage van € 54.053 van het
Kickstart Cultuurfonds (nihil in 2020).

•

In 2021 was het percentage eigen inkomsten 36%. In 2020 was dit 22% (exclusief de inkomsten uit
verhuur). De subsidie van de Gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan 2021-2024

In 2021 is ondanks de Covid-19 crisis en de lockdown met een positief exploitatieresultaat van

bedroeg 51% van de totale baten.

€ 68.107 geëindigd. Hogere lasten dan begroot en een lagere bijdrage van de Gemeente Amsterdam
werden per saldo gecompenseerd door hogere (directe) opbrengsten.
De samenstelling van het resultaat is in belangrijke mate veranderd, omdat per 1 januari 2021 de rol
van de Stichting als verhuurder was beëindigd en overgedragen aan de afdeling van de Gemeente
Vastgoed. Hierdoor betalen de huurders nu de huur rechtstreeks aan de gemeente. Wij verzorgen nog
wel het beheer, waarvoor een vergoeding wordt betaald. Daarnaast betalen we, net als onze huisgenoten, huur voor het gebruik van een aantal ruimtes.
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Lasten:
•O
 ok aan de lastenkant is het beeld in 2021 significant anders dan in 2020. Per saldo waren de kosten
hoger dan begroot, zie onderstaand overzicht.

Toelichting op de balans
In 2021 zijn de totale activa en passiva met een kwart gedaald ten opzichte van 2020. Dit is grotendeels het gevolg van een substantiële daling van de kortlopende schulden, alsmede de vorderingen.

Lasten
Beheerlasten personeel
Activiteitenlasten personeel
Totaal personeel

2021

2021

2020

realisatie

begroot

realisatie

€ 72.729

€ 113.500

€ 58.319

€ 227.680

€ 211.000

€ 214.039

€ 300.409

€ 324.500

€ 272.358

Het eigen vermogen is in 2021 gestegen, waardoor de financiële uitganspositie in het eerste jaar van
het Kunstenplan 2021-2024 is versterkt.
Vaste activa:

•

Anders dan regulier onderhoud zijn er door de Stichting in 2021 geen investeringen gepleegd in
materiële vaste activa (bestaande uit inventaris en verbouwingen). Hierdoor is de boekhoudkundige
waarde van deze activa gedaald van € 29.090 naar € 15.229. De oorspronkelijke investering bedroeg

Beheerlasten materieel excl. Huur

€ 167.568

€ 158.500

€ 164.175

Activiteitenlasten materieel

€ 325.556

€ 281.000

€ 404.688

Totale lasten excl. Huur

€ 793.533

€ 764.000

€ 841.221

€ 15.314

€-

€ 748.483

€ 808.847

€ 764.000

€ 1.589.704

Kosten verhuur
Totale lasten

•

ruim € 85.000.
Vlottende activa:

•

In 2021 is een Culturele bijdrage opgenomen van € 60.000, waarvan € 30.000 een vrijval van de
voorziening betreft die in 2020 was getroffen in verband met de Covid-19 crisis. Het bedrag aan
debiteuren en nog te ontvangen bedragen is in 2021 ruim gehalveerd, waardoor in totaliteit de post
vorderingen per ultimo van € 444.889 naar € 257.299 is gedaald.

•
De personeelskosten waren in 2021 conform plan hoger dan in 2020, maar door een ontvangen

De post liquide middelen is in 2021 gedaald naar € 590.078, zie de toelichting bij het Kasstroomoverzicht.

verzekeringspremie lager dan begroot.

•
•

De beheerlasten materieel bevatten de huisvestingskosten (€ 100.659), dit is inclusief gebruik van de

Kortlopende schulden:

IJ/Tuinzaal. Tot en met vorig jaar vielen de huur van de IJ/Tuinzaal onder activiteitenlasten materieel

•

De post crediteuren is fors gedaald omdat ultimo 2020 nog een huurschuld van de B.V THT uitstond

en dit is nu aangepast conform de begroting van het Kunstenplan.

bij de Gemeente Amsterdam. Deze is, zoals vorig jaar reeds vermeld door de Gemeente volledig

Onder de activiteitenlasten is in 2021 € 276.816 uitgegeven aan programmakosten en projecten. Dit

overgenomen in 2021. Per saldo de post kortlopende schulden per saldo gedaald van € 755.592

is meer dan begroot in het Kunstenplan en omvat naast de reguliere activiteiten ook programma’s

naar € 405.460.

als Expeditie Groen of Warming Up Festival.

•

Aan communicatiekosten werd in 2021 € 48.740 uitgegeven, iets lager dan begroot.

Eigen vermogen:

•
•

Het Eigen vermogen is toegenomen met het Exploitatieresultaat ad. € 68.107.
De bestemmingsreserve Communicatie is in 2021 vrijgevallen.

Toelichting op de kasstroomoverzicht
Ook in 2021 was, ondanks een afname van de saldi op de bankrekeningen, de liquiditeitspositie zeer
sterk. Per saldo stond er ultimo 2021 € 590.078 op de bank. De belangrijkste oorzaak van deze afname
is een normalisering van het werkkapitaal in 2021 ten opzichte van 2020.
Kasstroom operationele activiteiten:

•

In 2021 was de negatieve kasstroom uit werkkapitaal (negatief € 162.542) hoger dan het positieve
resultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen (€ 81.968). Ten opzichte van 2020 daalde de post kortlopende schulden harder dan de post vorderingen. Dit was overigens conform verwachtingen en
hangt samen met de opbouw van de huurschuld in 2020 van de B.V. THT en de daaropvolgende
overname van deze schuld door de Gemeente.

Kasstroom investeringsactiviteiten:

•
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In 2021 is er niet geïnvesteerd in (im)materiële activa.
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Risico’s en vooruitzichten
De belangrijkste risico’s de afgelopen twee

Met de overgang naar een nieuwe huursituatie

jaar waren zonder meer de steeds wisselende

zijn de financiële risico’s substantieel afgenomen.

coronamaatregelen en alle financiële en admi-

In de nieuwe werkstructuur is ervoor gekozen

nistratieve zaken die daarbij kwamen kijken. De

dat de beheerder van het terrein tevens in dienst

maatregelen konden we als cultuurpodium met

blijft van de stichting. Deze kosten worden door-

een grote Tuin en multi-inzetbare zalen redelijk

berekend aan Gemeentelijk Vastgoed, hetgeen is

goed opvangen, maar onzekerheden over de

vastgelegd in een afsprakendocument.

financiële situatie waren lastiger, zoals de onverwachte terugvordering van de coronasteun

Het team is klein en wendbaar, maar ook kwets-

van Gemeente Amsterdam en de onzekerheid

baar. Ziekten, verlof en afwezigheid in verband

over huurkorting vanuit Gemeentelijk Vastgoed.

met thuisschool hebben direct een weerslag op

De cultuursector als geheel is door de corona-

het functioneren en de slagkracht van het team.

crisis hard getroffen. Dit heeft haar weerslag op

Dit wordt wat gecompenseerd door de grote

de kunstenaars, artiesten, technici en creatieve

groep freelancers op wie we regelmatig een be-

makers. Een tekort aan personeel en materieel

roep kunnen doen, maar het streven is om in de

in de cultuursector in het algemeen is een punt

komende periode het vaste team uit te kunnen

van zorg. Evenals de stijgende kosten voor

breiden, en zo als organisatie beter toegerust

energieverbruik.

zijn op de ambities die we ons ten doel hebben
gesteld. Tolhuistuin zal de komende jaren met

Op organisatorisch vlak is het succes van

dit beperkte budget keuzes moeten maken en

Tolhuistuin in grote mate afhankelijk van de

inzetten op nieuwe strategische partnerschappen

invulling van de relaties met de samenwer-

om de financieringsmix uit te breiden. Daarmee

kingspartners. Belangrijkste partners zijn de

kunnen het team en de activiteiten worden

B.V. THT (café-restaurant en Paradiso) en de

uitgebreid.

huisgenoten. De nauwe samenwerking op de
werkvloer, een regelmatige overlegstructuur
en heldere samenwerkingsovereenkomsten
met B.V. THT en huisgenoten dragen bij aan de
goede verhoudingen.
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