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Voorwoord
In het jaar 2019 heeft de Tolhuistuin de ingezette koerswijziging verder doorgezet. Vanaf de eerste week in januari
waren er programma’s voor en door Noordbewoners,
zowel in het Tuinhuis als in de zalen van het Paviljoen. Het
jaar werd samen met de Vrouwenbazaar en de Van der
Pekbuurt ingeluid met thee, in plaats van champagne. We
startten de nieuwe locatietheaterreeks Smeltkroezen en
de Popquiz.
Er waren programma’s met nieuwe partners zoals stichting
Doras en oudgedienden zoals Read My World Festival en
LostProject. We vierden het tienjarig bestaan van spoken
word platform Woorden Worden Zinnen. Op de dag van de
liefde produceerden we het eerste kleinschalige theaterdiner samen met het café-restaurant THT. In de Valentuin
waren in ieder hoekje van de Tuin storytellers van Mezrab
te vinden met verhalen over de liefde.
Deze theaterdiners bleken een succes en werden later in
het jaar voorgezet door huisgenoot De Parade. Tijdens De
Wereld van de Parade in de tuin toonden jonge makers in
de mooie intieme setting van tuinhuis en tuin hun werk,
terwijl er ondertussen gekookt werd voor het publiek.

Ook werd er kennis uitgewisseld, over een gezonde leefstijl
tijdens Proef Noord, over duurzame mode tijdens Fashion
Flea Market en over onafhankelijke muziek tijdens de
Onafhankelijke Platen Markt.

Kortom, er was kunst en cultuur
in de Tolhuistuin. En er was publiek, actief
betrokken, mee-makend publiek, en genietend ‘passief’ publiek, publiek uit Noord en
publiek uit de stad.
Terwijl het programma op volle toeren draaide, vernieuwden we ondertussen de basisafspraken. We sloten nieuwe
huurcontracten met de Gemeentelijke afdeling Vastgoed
en met de verschillende onderhuurders, nieuwe samenwerkingscontracten met Paradiso en THT. We imple-

We omarmden de natuurlijke programmeringsbron van
de Tolhuistuin: de natuur in de stad. Hierbij aansluitend
verscherpten we met het kernteam onze visie op de actualiteit. In voorbereiding om verder te kunnen bouwen. Ook
de constructie met onze huurders beschouwden we nu als
gelijker, waarbij we door de nieuwe afspraken af waren
van de rol als huismeester.
Samen met huurders en partners in Noord brachten we
een nieuwe visie op de cultuurhuisfunctie in praktijk,
waarbij de Tolhuistuin niet alleen een mooie locatie is,
die ontspanning en inspiratie biedt, maar ook de bron
van programmering vormt. Dit vanuit de overtuiging dat
de Tolhuistuin het enige cultuurhuis is dat kan verbinden
door, met en ín de natuur, midden in de stad. Dit biedt
volop groei en bloei mogelijkheden voor het jaar 2020.
Een transformatie van het Tolhuistuin-terrein naar een
meer openbare plek werd in gang gezet. We braken hekken af, verwijderden containers, plaatsten nieuwe naambogen, maakten doorkijkvensters. Als kers op de taart
namen we eind november de voorkant van het Paviljoen
over voor culturele programmering met de primeur voor
IDFA Doclab en aansluitend een installatie van de Beeldjutters.

In de zomer was er wekelijks gratis muziek op zondag in
de Sunday Sounds, waar we een breed scala aan Amsterdamse muzikanten lieten horen, terwijl er ondertussen
spelletjes gespeeld werden door kinderen in de tuin.
Doordeweeks was de Tuin vol bedrijvigheid en werd er
hard gewerkt in De Kantoortuin, omlijst door tekenlessen,
salsalessen, yoga en mindfulness.

Kortom, er was leven in de Tolhuistuin,
én muziek én dans én spoken word én eten
én documentaires, podcasts, exposities.

menteerden een nieuwe administratieve organisatie. We
namen afscheid van oude huurders en er kwamen nieuwe
bij. We werkten verder aan een nieuwe strategie en daarbij
horende nieuwe programmalijnen rond het thema groen
en duurzaamheid.

Er waren in 2019 ook tegenslagen: het onverwachte
negatieve advies van de Kunstraad na een voorwaardelijke
positieve tussentijdse evaluatie. Er waren langdurig zieken
en telkens wisselende productiestaf. Met een klein team
draaiden we veel programma’s, de werkdruk was hoog,
maar het resultaat was te zien. Er was een mooie stijging
in aantallen van publiek, programma en samenwerkingen.
Daarnaast zijn we blij met de benoeming van Matthea de
Jong tot nieuwe directeur, die start in het voorjaar van
2020.
We hebben het gered en laten zien dat het kan: het hele
complex, met Paviljoen en de Tuin samenbrengen tot één
grote culturele, waar je kan ronddwalen, genieten, ontmoeten en geïnspireerd raken, lopende van de ene grote
zaal naar de andere intieme setting, binnen en buiten.

Marjo van Schaik, directeur a.i.
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1. Artistieke visie

De Tolhuistuin draait om verbinden, ervaren en ontmoeten: Noord met de rest van Amsterdam, theater
met muziek, dans, spoken word, bewoners uit Volewijck
met Overhoeks, binnen met buiten. Diversiteit, radicale
inclusiviteit, en interdiscipliniteit zijn kernbegrippen bij de
Tolhuistuin. Op deze begrippen worden makers bevraagd,
bezoekers gestimuleerd en voortaan ook nieuwe huurders
geselecteerd.
Onze ligging in Noord aan het IJ en de locatie met de
prachtige Tuin, hebben direct invloed op wat we doen.
Tolhuistuin is het enige cultuurhuis in Amsterdam dat
doorlopend buiten én binnen programma’s en activiteiten
kan bieden, met een laagdrempelig karakter waar iedereen welkom is.

dingen leggen. Al die mensen willen we graag bereiken en
betrekken, ieder op een eigen wijze. In 2019 is op basis
hiervan gestart met een basisgrid voor de programmering:
het inhoudelijk fundament wordt gevormd door de drie
eenheid van mens, cultuur, natuur. De dragers van dit
fundament zijn de tuin, de huurders en de Noord partners
en bewoners. Verbeelding, verbinding en doen zijn de drie
strategische benaderingen waarlangs het programma
wordt ingevuld om de verbinding tussen het fundament en
de dragers tot stand te brengen.

In de 2019 is de visie waarbij er betekenis en inhoud is
gegeven aan de bijzondere plek verder uitgekristalliseerd.
Als gemeenschap denken, dromen en sleutelen alle
betrokkenen in de tuin mee aan een goed functionerende
publieke en culturele ruimte in Amsterdam Noord, waarin
ideeën ontstaan die bijdragen aan een mooiere, betere en
rechtvaardiger stad en land. Met humor, nieuwsgierigheid,
zelfspot en, als nodig, provocatie maken we intelligente
verbindingen tussen mensen, dieren, dingen, organisaties
en onderwerpen. Steeds met het doel om onze menselijkheid en ons deelnemerschap te bevragen, onderzoeken,
verlichten en verbeteren. Hierbij is de Tolhuistuin een vrije
ruimte waarin beeldende kunst, theater, dans, muziek,
tekst en poëzie een centrale rol innemen.
De Tolhuistuin viert, onderzoekt, overbrugt, bevraagt en
stimuleert door deelnemerschap. Hierbij wordt op grote
schaal gedacht, en in Amsterdam-Noord gehandeld. Echter, waarbij wel iedereen op een van andere wijze betrokken wil zijn bij de ander(en), wil niet iedereen op dezelfde
wijze deelnemen. Sommigen mensen willen meegenomen
worden in de verbeelding van een ander, anderen willen
meedenken, weer anderen willen doen of juist de verbin-
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2. Programma

Vanaf de start van het nieuwe jaar was de nieuwe
programmeringsaanpak direct zichtbaar. Anders dan
voorgaande jaren was er al in januari veel te doen: in het
Paviljoen, het Tuinhuis en de Tuin, met programma’s uit
de buurt. Geen nieuwjaarsreceptie met champagne, maar
thee met de Academie van de Stad en de dames van de
Van der Pekbuurt. De eerste serieprogramma’s Popquiz,
Smeltkroezen en Zin, en daarnaast pilots met Vetarm en
de Artistieke klimaattop.

programma’s rondom gezonde leefstijl onder de noemer
Gezond Noord. Gezond Noord werd in 2019 zelfs een
vaste tolhuistuin-huisgenoot.
Aan het eind van de zomer werd de verbinding met het
Paviljoen weer meer zichtbaar door verschillende grote
festivals. Kindermuziekfestival, Podcastfestival en later in
het najaar IDFA met IDFA Doclab programmeerden in het
hele Tolhuistuin-complex. Doclab markeerde bovendien
het begin van de programmering van de stichting in het
paviljoen aan de voorkant, met het gebruik van het hele
paviljoen als interactieve expositie- en programmeringsruimte.

In februari lag het accent meer het vertellen van verhalen,
in muziek met Recollected, verhalen van jongeren uit de
stad in LostWords en literaire activiteiten van SLAA. Er
startte een reeks workshops rondom verhalen vertellen
voor leerkrachten in het basisonderwijs. En de allereerste
editie van Valentuin vond plaats, een uitverkochte eerste
coproductie van stichting Tolhuistuin met het café-restaurant THT.

Hieronder volgt een greep uit de hoogtepunten programmering van 2019:

Buurtgebonden én buurtoverstijgend

In maart zetten we deze serieprogramma’s door en kwamen er kinderprogramma’s bij, zoals kinderconcerten en
het Lentefeest. Ook waren we één van de locaties bij het
Eeuwfeest van der Pek en had LostProject met The World
Is Yours een succesvolle première in Frascati, tijdens het
festival Town Tales, een gezamenlijk project met de Dramaturgische Tafel. Eef van Breen had een drukbezochte
lancering van zijn albumrelease en aansluitende muziekale
wandeling door Noord tijdens een onverwacht snijdende
koude avond.
Ondertussen nam het aantal activiteiten in de tuin toe.
Deze greep uit het eerste kwartaal laat niet alleen de rijkheid aan programma’s zien; ook maakt het duidelijk dat
het idee is verlaten om hoofdzakelijk in de zomer te programmeren. Vanaf 2019 programmeren we het hele jaar
rond, binnen en buiten, met buurtbewoners, huurders,
partners, andere theaters, festivals en cultuurhuizen.

Vanuit de functie als cultuurhuis en vanuit historie is de
Tolhuistuin op zoek naar programma’s en activiteiten die
verbinding hebben met Noord maar ook buurtoverstijgend zijn. Deze verbinding kan voortkomen uit de aard,
de inhoud, het publiek of de locatie van het programma.
Zo zijn een groot deel van de serieprogramma’s gemaakt
samen met en door de buurt: het lentefeest, de theetuin,
de salsalessen, mindfullnes, yogalessen en tekenlessen
werden opgezet door verschillende professionals uit
Noord, op uitnodiging. Zo lieten we deze professionals en
hun vaste bezoekers kennismaken met de Tuin als hun eigen plek, een tuin voor Noord om te gebruiken. Daarnaast
waren er vele eenmalige en terugkerende activiteiten zoals
Buurtsoap De Wasserette door de Volksopera Over het
IJ Festival in de tuin met succesvolle voorstellingen van
Tolhuistuinhuisgenoot de Warme Winkel, Noorderparkfestival, 24H Noord.

Kantoortuin Dit jaar opende de Tolhuistuin de Kantoor-

Belangrijke nieuwkomer in de zomerprogrammering was
de Kantoortuin, een werkplek in de openlucht met vele extra activiteiten, naast de inmiddels tot het vaste repertoire
behorende Sunday Sounds. Ook startte een samenwerking
van stichting Doras en verschillende zorg- een maatschappelijke instellingen uit Noord in het Brughuis met

tuin. Dit groene kantoor is van mei tot en met september
geopend voor iedereen die zin heeft om buiten te werken.
De Kantoortuin is gebaseerd op het gegeven dat we
wonend in de stad steeds minder tijd in de natuur door
brengen, terwijl de natuur onze creativiteit en gezondheid
juist stimuleert. Daarom maakten we wifi-aansluitingen,
creëerden een speciale vergaderkuil, zorgden voor tafels,
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banken en kussens en er was gratis koffie en thee. Daarnaast programmeerden we met organisaties uit Noord en
de aanwezige huurders allerlei activiteiten van tussendemiddag-meditatiesessies, tekenles en salsales tot vrijmibo
in het Tuinhuis. De kantoortuin werd gaandeweg steeds
drukker bezocht, zowel door buurtbewoners, scholieren
als mensen uit de hele stad. Ook op niet zonnige dagen
zaten er mensen te vergaderen en op drukke dagen waren
er tegelijktijdig workshops van Gezond Noord, vergaderingen van de Tafel van Talentontwikkeling, huurdersbijeenkomsten en allerlei brainstorms en individuele ontmoetingen. De Kantoortuin heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan een meer publiek en intensief gebruik van de
Tolhuistuin.

Buurtsoap De Wasserette Deze theatersoap is een
co-productie van de Tolhuistuin en het Volksoperahuis. In
Amsterdam-Noord (Molenwijk en Café De Bult), vonden zes weken lang weer een nieuwe serie afleveringen
plaats. In 2009 is Het Volksoperahuis op initiatief van de
Tolhuistuin begonnen met een buurtsoap in de Van der
Pekbuurt in Amsterdam-Noord, met als missie bruggen
te bouwen tussen culturen en verschillen van buurtbewoners. In de afgelopen jaren is De Wasserette uitgegroeid
tot een waar fenomeen, niet meer weg te denken uit de
buurt. Zonder expliciet verheffend te willen zijn is het een
probaat antwoord op de gentrificatie van Noord. Inmiddels is het concept ook buiten de grenzen van de Van der
Pekbuurt opgevallen, en heeft De Wasserette zijn vleugels
uitgeslagen naar Almere Haven, Molenwijk, Purmerend en
Hoorn. De Wasserette heeft door de laagdrempeligheid in
Amsterdam Noord een brug geslagen tussen de oorspronkelijke Noorderlingen en de nieuwkomers. De locatie in de
Van der Pekbuurt; Café De Bult is op zo'n avond afgeladen en buurtbewoners wachten met smart op nieuwe
afleveringen! In programmabudget en in marketing draagt
de Tolhuistuin bij aan de zes afleveringen in Noord, die dit
jaar werden bezocht door 1400 bezoekers. Deze bezoekers werden vervolgens uitgenodigd om in 2020 het 10
jarig jubilieum van De Wasserette in de Tolhuistuin zelf te
komen vieren.

Robin Block, speelde nieuw werk. Kwabena Awutey liet
vol trots zijn Ghanese roots horen. De jonge getalenteerde singer-songwriter Nancy Makiese speelde eigen
werk, beïnvloed door indie en country. Liefhebbers van
Latijnse-Amerikaanse muziek kwamen volop aan hun trekken bij Santo Remedio. De Noordmannen verrasten met
een jamsessie. Trio Salsa de Pichón bracht de zonnigste
Música Latina. De A’DAM Music School Kids-band speelde
grote hits van toen en nu. Ook was er een optreden van
een groep leerlingen van DAT!school. We zijn trots op een
mooie drukbezochte editie van het Noorderparkfestival
met muzikale hoogtepunten.

Het Leeshuis Het Leeshuis werd dit jaar weer meer
bezocht dan het jaar ervoor met inmiddels 2124 bezoekers. Daarmee wordt de gestage groei voortgezet in drie
jaar tijd is het publieksbereik bijna is verdubbeld. Bezoekers voelen zich erg welkom, blijven vaak een poosje zitten
lezen, praten of werken. Vaak ontstaan er ook spontaan
allerlei gesprekken, over literatuur en meer algemeen over
interessante dingen van allerlei aard. Het “Vogelhuisje”
met boeken op de hoek van de Tolhuisweg/Buiksloterweg
fungeert prima als meeneem/inbreng/omruil-huisje tijdens
de dagen dat het Leeshuis zelf dicht is en routebeschrijving
op open dagen. Op woensdagen en zaterdagen komen
ook steeds vaker (ouders met) kinderen langs voor de ruim
gevulde Kinderboekenkast.
Scholieren van het Hyperion weten ons ook te vinden bij
tussenuren of om een boek te halen van hun leeslijst.
Vijf medewerkers van het Leeshuis hebben in september
2019 de Basistrainingen voor Taalcoaching gevolgd in de
OBA, die de gemeente Amsterdam in samenwerking met
de OBA en Stichting Taal voor het Leven gratis aanbiedt
om vrijwilligers de kans te geven professioneler te kunnen
werken als Taalmaatje voor anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren. Daarnaast volgden de leeshuisvrijwilligers ook twee verdiepingstrainingen, “Spreektaal” en
“Succes!”. De Taalcoaching voor anderstalige volwassenen

Noorderparkfestival In september organiseerden
we samen met onze Noordse partners Noorderpark en
Stichting NDSM-werf in opdracht van stadsdeel Noord het
jaarlijkse Noorderparkfestival. Het festival was deze keer
voor het eerst gepland op twee dagen, echter vanwege
het weer werd dit uiteindelijk toch één dag. De opzet en
programmering was aangepast, waardoor de diversiteit
die Noord te bieden heeft nog beter tot zijn recht kwam.
Het publiek liet zich niet afschrikken door het aanvankelijk
nog grijze weer en gaande de dag werd het net als het
jaar daarvoor weer goed bezocht met ruim 4000 bezoekers. Op het Tolhuistuin-Podium presenteerden we de
meest uiteenlopende muzikale acts uit Amsterdam-Noord.
Afrogrooves bracht Afrobeatmuziek met invloeden uit
alle hoeken van West-Afrika. WOLKEN, de liedjesbaby van
electro-songwriter Rita Zipora en dichter en muzikant
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is hierdoor vanaf september 2019 uitgebreid.
Het Leeshuis is sinds 2018 officieel een Kinderzwerfboeken-station en ontplooit vanuit die kindgerichte taak ook
andere activiteiten in de buurt. Zo plaatsen de Leeshuisvrijwilligers bij kinderevenementen in de Tolhuistuin kisten
met kinderboeken om mee te nemen.
ZIN! In deze in 2018 gestarte programmalijn biedt de Tolhuistuin een plek voor het programma van Zinnig Noord.
Zinnig Noord is een open community rond zingeving. Een
plek om diepgang en inspiratie te vinden en om andere
interessante mensen te ontmoeten. De kunst van het
leven staat centraal in zingevingsavonden en diepzinnige
diners, in leergangen, leesclubs en kinderprogramma’s. De
programmareeks ZIN vond in 2019 acht keer plaats in het
Tuinhuis. De avonden hadden verschillende thema’s waar
naast een vaste kern, telkens ook nieuwe bezoekers op af
komen. De community van Zinnig Noord kwam daarnaast
nog vaker samen, met een avond rondom het vieren van
de nacht in samenwerking met de Bildung Academie en
sloot dit jaar feestelijk af met een uitverkocht familiediner
in december.

Vrijheidsmaaltijd Het thema van de vrijheidsmaaltijd in 2019 was Familie Amsterdam. Op 5 mei werden er
door heel Amsterdam vrijheidsmaaltijden georganiseerd.
In de week na 5 mei startte voor veel leden van Familie
Amsterdam de ramadan. De Tolhuistuin nodigde Familie
Amsterdam uit om samen te komen de vrijheidsmaaltijd
en de iftar, met elkaar te verbinden. Om eten met elkaar
te delen en kennis met elkaar te maken tijdens een vrijheidsiftar, met muziek, spoken word en verhalen van de
Noordse kinderen van Oorlog in mijn Buurt. Tijdens deze
avond werden er door spoken word artiesten persoonlijke
verhalen gedeeld over vrijheid en over de Ramadan. Verhalen over hoe ouders zich voor maaltijden stonden uit te
sloven en verhalen over hoe de keuken vroeger rook. Het
publiek nam hun eigen favoriete gerecht mee en deelde
met tafelgenoten hun lievelingsgerechten en daarmee een
stukje van hun cultuur en gewoontes.

Gezond Noord Stichting Doras maakt zich hard voor
een gezond Amsterdam-Noord. Het brughuisje, de tuin
en het tuinhuis spelen hierbij een centrale rol. Iedereen
kon hier terecht tijdens de vele workshops, spreekuren en
cursussen. Ervaringsdeskundigen en professionals geven
inspiratie en advies met de centrale vraag: Een gezonde
leefstijl: hoe doe je dat?
Na een aantal maanden van pilots durfden we de strucutrele samenwerking aan. Op 30 september was de feestelijke opening in aanwezigheid van circa 150 belangstellenden, waaronder buurtbewoners, professionals, artsen,
vrijwilligers enervaringsdeskundigen. Willem Ligthart zong
als zeer ervaren vertolker van het Amsterdamse lied de
ene hit na de andere. Beweegcoach Rita bracht het publiek
in beweging begeleid door de fantastische ‘Fanfare van

de eerste liefdesnacht’. Vervolgens brak het publiek Deze
Muur van Verleidingen af, een‘gesamtkunstwerk’ van
verpakkingsmateriaal staat symbool voor alle lekkernijen,
pizza’s, sigaretten en alcohol waar we als mens het beste
vanaf kunnen blijven. De Muur mag door de aanwezigen
afgebroken worden en met gretigheid wordt daar gehoor
aan gegeven. Daarna is het aan ex-wethouder Eric van
der Burg, ambassadeur van Gezonde Leefstijl, om Gezond
Noord officieel te openen. Over de hele middag volgen
er nog spetterende optredens van de fanfare, Gooische
Willem, Michael Peperkamp en Astrid Vreden. Gedurende
het jaar organiseert Gezond Noord wekelijkse succesvolle
workshops en inloopspreekuren in de tuin, het tuinhuis,
tuinzaal en met als ‘homebase’ het brughuis. Dit loopt zelfs
zo goed dat Gezond Noord ook op ander satellietlocaties
in Noord activiteiten en spreekuren start.

Lokaal, nationaal en internationaal
De lokale programmering loopt als vanzelf over in nationale en internationale programmering: De wereld van de
Parade in de Tolhuistuin biedt try outs en best offs voor de
Parade die in de zomer het land door reist. Het Podcastfestival en IDFA Doclab zijn zowel in programma als in publiek
nationaal en internationaal. Daarnaast zorgen we er in
het brede palet van onze programmering voor dat we een
deel van het programma toegankelijk is voor niet-Nederlandstalingen. Deze language no problem voorstellingen
zijn toegankelijk voor een Noords, Amsterdam, landelijk en
internationaal publiek. Dat is vanzelfsprekend zo in onze
muziek- en dansprogramma’s, maar ook door internationale sprekers tijdens programmareeksen als Woorden
Worden Zinnen en Read my World.

Woorden Worden Zinnen Voor deze programmareeks met, door en voor woordkunstenaars co-produceerden we drie edities. Schrijvers, dichters, muzikanten en
spoken word artiesten (internationaal gerenommeerd en
lokaal beginnend talent) wisselen elkaar op het podium
in rap tempo af. In een intieme huiskamersetting krijgen
muzikanten, spoken word artiesten, dichters, schrijvers,
verhalenvertellers, cabaretiers, kleinkunstenaars, en alles
wat daartussenin zit, de kans om met elkaar de liefde
voor het woord te delen. Een aandachtig publiek, een
enthousiaste host en een vlotte DJ maken dit tot een reeks
onvergetelijke avonden. Zoals ieder jaar sloten Woorden
Worden Zinnen het Read My World festival af rondom het
kampvuur in de tuin, met muziek, spoken word, poëzie en
verhalen. In intieme setting luisteren we naar verschillende
artiesten uit Marokko en Nederland die, soms in interactie
met elkaar, hun kunst met ons delen. Net als tijdens het
gehele festival stond ook in dit programma de ‘meertaligheid’ centraal. Met onder anderen het Amsterdams Andalusisch Orkest en host Jennifer Muntslag.
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Framer Framed Framer Framed verzorgde als curator
beeldende kunst op het Tolhuistuinterrein met financiële
en programmatische steun van Stichting Tolhuistuin in
2019 tot en met juni verschillende interessante exposities
in de expositiezaal, de beneden gangen van het Paviljoen,
en de foyer. De goedbezochte exposities reflecteerden de
rol van kunst in een globaliserende samenleving. Van januari tot maart waren er twee grotere exposities, Broadcasting from Babylon en Here/now en werden er verscheidene workshops georganiseerd in de serie “The city is ours”.
Half juli sloot Framer Framed af met een jubileumfeest
om in augustus te verhuizen naar een nieuwe locatie in
Amsterdam Oost. Deze locatie biedt Framer Framed beter
de mogelijkheid zich te profileren. Tegelijkertijd kwam
daardoor ruimte vrij, die flexibeler ingezet kan worden,
zowel voor exposities en grote events als IDFA Doclab en
Podcastfestival maar ook voor commerciële verhuringen,
waardoor de huurverhoging kan worden opgevangen.

Read My World Het literaire festival werd in oktober
voor de zevende maal in de Tolhuistuin gehouden, ditmaal
rond het thema Marokko. Er stonden ruim honderd (internationale) gasten op de vier podia én in de Tuin. Read
My World is een jaarlijks festival dat schrijvers, dichters
en denkers presenteert uit regio’s die doorgaans buiten
het blikveld van het westerse (grootstedelijke) publiek
vallen. Dit jaar was het programma samengesteld door de
curatoren Fedwa Misk en Mahi Binebine. Naast internationale schrijvers en dichters was er ook ruimte voor
Amsterdamse jongeren die hun eigen gedicht mochten
voordragen geïnspireerd op het werk van de Marokkaanse
festivalgasten, waaronder Abdellah Taïa, Asis Aynan, Nadia
Zerouali en Tofik Dibi.
IDFA Doclab Dit was voor ons misschien wel het meest
spannende programma voor alle betrokken partijen: Voor
IDFA was het spannend om de vertrouwde locatie van de
Brakke Grond te verlaten na vele jaren. Voor de stichting Tolhuistuin was het spannend; zou alles af zijn? De
verhuizing van Framer Framed en de verhuizing van TIP
Noord op tijd afgerond? Maar het meest spannend was de
samenwerking met THT; niet eerder was er met zo’n groot
festival zo intensief samengewerkt. Zou THT de commerciële belangen opzij kunnen en willen schuiven voor een
cultureel programma? En voor THT was het spannend: zou
de verbouwing van de expozaal op tijd af zijn, komen er inderdaad genoeg bezoekers, wegen de extra inspanningen
genoeg op en is de kosten/baten verhouding aanvaardbaar? We zijn er dan ook trots op dat we tijdens de evaluatie, ondanks alle aanloopperikelen, allemaal volmondig
hebben gezegd: volgens jaar weer! DocLab bood live-evenementen, performances en immersieve experimenten die
digitale pioniers, kunstenaars en denkers samenbrengen
en tegelijkertijd nieuwe vormen van immersieve documentaire cinema verkennen. Er waren bijeenkomsten, talks en
publieksevents in de IIzaal, expozaal, de net vrijgekomen
Voorkant, de gang beneden, de Tuinzaal, grote zaal en in
de tuin en het tuinhuis.

De Wereld van de Parade een andere nieuwkomer
waar we heel trots op zijn is het programma van de Parade
dat startte in het najaar. Theaterfestival De Parade was al
langer huurder, maar geïnspireerd door de het nieuwe beleid en samen met de stichting Tolhuistuin ontwikkelde ze
een programma speciaal voor de Tolhuistuin, elke laatste
donderdag van de maand een fijn avondprogramma met
theater en eten. Artiesten die hebben opgetreden zijn oa
Banjamin Meirhaeghe met Alien Observer, Joost Oomen,
Tarik Moree, Tim Olivier Somer, TG Ilay en Ilay den Boer.
Dit programma is een co-productie met de Tolhuistuin.
In My Backyard Sinds het voorjaar van 2019 organiseert IN MY BACKYARD maandelijks bijeenkomsten in de
Tolhuistuin en in het laatste kwartaal zijn ze ook huurder
geworden. De programma’s variëren van talkshows in de
IJzaal, tot dans en muziekavonden in het Tuinhuis met live
muziek en dj's van Yallah Yallah. Het brengt statushouders
en Amsterdammers op een laagdrempelige manier met
elkaar in contact. De bijeenkomsten zijn goed bezocht
met een vaste kern van deelnemers en ook telkens weer
andere nieuwe bezoekers. Sommigen van de deelnemers
zien we nu ook bij andere programma’s aanhaken!
SLAA De Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, een
huisgenoot, bracht ook dit jaar weer verschillende evenementen in de Tolhuistuin, waaronder het programma
de viering van het Korte Verhaal, tijdens de Week van het
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Korte Verhaal en de jaarlijkse Vertaalslag. Begonnen als
feestelijke avond waarop de Vertaalengel en de Vertaalduivel worden uitgereikt, is de Vertaalslag inmiddels een
literair evenement dat geen serieuze (ver)taalliefhebber
wil missen. SLAA is dit voorjaar verhuisd naar een andere
locatie in Oost.

Podcastfestival Dit festival is dé plek voor podcastmakers en -fans om elkaar te ontmoeten en vond voor de eerste keer in de Tolhuistuin plaats. Het publiek kon een kijkje
nemen achter de schermen van hun favoriete podcast,
meeluisteren met panelgesprekken, de eigen podcast skills
verbeteren in een workshop, een eigen podcast opnemen
en nieuwe podcasts in creatieve luisterinstallaties opnemen. Executive producer Tim Howard van Reply All (Gimlet
Media) opende het festival met een keynote. Ook was er
in de tuin al voorafgaand aan het festival de podcastinstallatie Stemmen uit de nacht is een audiovisuele installatie
van scenograaf Eva Koopmans en podcastmaker Babette
Rijkhoff. Dit festival was goed bezocht en iedereen was zo
enthousiast over de locatie en de samenwerking dat het
in 2020 weer in de Tolhuistuin gaat plaatsvinden. Sterker
nog de organisatie start in 2020 met het opzetten van
een Podcastacademie binnen de Tolhuistuin en we zijn in
overleg of zij ook huurder kunnen worden het Tolhuistuin
complex.

Expeditie Groen Klimaatverandering, biodiversiteitverlies en verstedelijking zijn belangrijke thema’s in het
verbeeldingsprogramma Expeditie Groen. De activiteiten
vinden plaats in de Tolhuistuin én er zijn expedities door
Amsterdam Noord. De eerste reeks evenementen van Expeditie Groen getiteld Paradijs Aarde is tot stand gekomen
in samenwerking met Green Living Lab. Paradijs Aarde
wil het paradijs in de natuur om ons heen verkennen. Het
paradijs is niet altijd ergens ver weg – het is ook hier, in de
stad waar we wonen. En het is onze verantwoordelijkheid
om het te waarderen en te beschermen. Het programma
met Green Living Lab was een eerste pilot en bestond uit
een serie van workshops en presentaties en werd afgesloten met het nieuwe leven lab, recycling en upcycling in
de tuin. De resultaten waren wisselend zowel in artistieke
kwaliteit als in publieksbelangstelling. Deze pilot is stevig
geëvalueerd waardoor op tijd bijgestuurd kon worden op
de al geplande vervolg programma’s met Climate Cleanup,
De Onkruidenier en Partizan Publik in 2020. Expeditie
Groen wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdams
Fonds voor de Kunst (innovatiesubsidie) en VSBfonds.
Sunday Sounds Op moederdag begon dit wekelijkse,
gratis toegankelijke muziekprogramma in de Tuin met zomerse vibes. Gedurende de hele zomer genoot een breed
publiek wekelijks van de live muziek. Ondertussen werd
er door jong en oud jeu des boules gespeeld en geravot
in de Tuin. Café-restaurant THT schonk speciale zomerse
cocktails. De edities waren heel verschillende qua thema.
Op het podium onder de oude platanen stonden ook dit
jaar zowel gevestigde namen als sterren in wording. Iedere

week stond een ander thema centraal. Er was Duitse jazz,
elektropop, urban, salsa, wereldmuziek tot r&b. Ook was
er ruimte op het podium voor Noordse singer-songwriters.
Er was een combinatie met een dubbel-concert en BBQ
van Paradiso met de belgische rockband Triggerfinger.
Tijdens pride was er een speciale Pride editie en een
zondag was er naast muziek ook nog het nationaal record
masseren. Voor Sunday Sounds werkte we samen met
organisaties als Paradiso, Restaurant THT, collectief Saucy
Music, Teatro Munganga, Zing Nederlands Met Me en
Stichting Nieuwe Helden.

Exposities
Naast de exposities van Framer Framed waren er nog
verschillende andere exposities en beeldinstallaties. In
de tuin was er de Oerol installatie Stemmen uit de nacht.
Beeldjutters sloten het jaar af met een poëtische installatie aan de Voorkant, die de aandacht van veel passerend
publiek trok.
Alle exposities waren gratis toegankelijk. Er waren verschillende openingsmomenten en publieksevenementen, al
dan niet gekoppeld aan bestaande programma's.

Talentontwikkeling
De locaties en zalen van de Tolhuistuin hebben beperkingen, maar bieden tegelijkertijd veel mogelijkheden op het
gebied van educatie en talentontwikkeling. Of het nu gaat
om de samenwerking met ROC Pact+ of het Hyperion Lyceum: veel partijen komen telkens weer terug, juist omdat
de Tolhuistuin niet een professionele theaterlocatie is en
er (buiten letterlijk) volop ruimte is om te experimenteren
en uit te proberen.

The World is Yours - Lost Project Deze voorstelling
van Lost Projects is voortgekomen uit het talentontwikkelingstraject dat met hen is ingezet in 2016. De voorstelling
is in de Tolhuistuin gemaakt en gerepeteerd. De Tolhuistuin heeft naast de huur van de repetitieruimte, ook
financieel bijgedragen aan de totstandkoming van TWIY.
Over de voorstelling:” Het daagt uit, want het heeft iets
ongemakkelijks. En dat is juist wat dit stuk briljant maakt.
Geen één dimensionaal stuk dat analyseert en met een
goedkope oplossing komt. Maar vragen worden opgeworpen, tegenstrijdigheden vlijmscherp neergezet en daar i n
de grote vraag: wat willen we maken van de maatschappij”.
LostWords - LostProject Ook werden er weer verschillende edities van de debatreeks Lostwords gemaakt
waarbij telkens weer een andere actuele vraag centraal
stond. In LostWords gaan de jongeren samen met
LostProject op zoek naar de stem van jongeren in de grote
stad anno nu en alle uitdagingen die het leven met zich
mee brengt. Het waren avonden vol dialoog, spoken word,
muziek en theatrale performances.

Music Pitch Music Pitch is een netwerk- en informatie-
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Arnhem. De ontroerende voorstelling in de Tolhuistuin
trok veel bezoekers uit Noord en riep mooie reacties op.
De voorstelling speelde drie keer in de Tuin en daarnaast
vonden de repetities een aantal weken lang plaats in het
Tuinhuis.

PACT+ Theater – het Volkslied Na drie jaar op
elkaar te zijn aangewezen stonden de derdejaars PACT+
theaterstudenten nog eenmaal samen op de speelvloer
met hun eindvoorstelling in de Tuin. Insteek van de
eindvoorstelling is dat ze locatiespecifiek zijn, gemaakt
vanuit de Tuin. Deze keer vond de voorstelling plaats op
de Noordkop onder regie van Sanne Verkaik. Het Volkslied
is een voorstelling waarin de snelheid van een in scène
gezet schandaal en de daaropvolgende massahysterie van
een volk uitgespeeld wordt. Een theaterbewerking van
de legendarische aflevering The National Anthem uit de
Netflix-serie Black Mirror. De voorstelling is een coproductie van Tolhuistuin en PACT+ Theater

Tekstsmederij In 2019 organiseerde de Tekstsmederij twee reeksen van drie workshops om te leren hoe de
toneelschrijver een scène opbouwt en hoe monologen en
dialogen de basis van een gesprek met het publiek kunnen
vormen. Zo brengen we het ambacht van toneelschrijven
bij een nieuwe generatie schrijvers onder de aandacht. De
workshops staan open voor iedereen die het leuk vindt om
in korte tijd de kneepjes van het vak bijgebracht te krijgen.
De deelnemers sluiten af met een bezoek aan een tekstvoorstelling en gaan met een eigen geschreven toneeltekst
naar huis. Deze intieme workshops hebben gemiddeld 8
deelnemers en worden goed gewaardeerd.
Educatie
bijeenkomst voor de muzieksector in Nederland en België.
Dit programma heeft een informele setting met sprekers
en pitches en past daarom goed in de IJzaal. Er zijn interviews met key players uit een bepaalde scene (binnen of
buiten de muziekbusiness) die interessant zijn voor professionals in de muziek. Bezoekers krijgen de kans een korte
pitch te doen voor hun eigen project of muziek. Achteraf
kan men napraten en kennismaken tijdens netwerkborrel. Music Pitch is een coproductie met Music Motion en
Gigstarter.

Theater Na De Dam Jongeren uit Amsterdam Noord
verdiepten zicht samen met studenten van PACT+ theater
onder leiding van theatermakers Judith Sleddens en
Sabrina van Halderen in de geschiedenis van Amsterdam
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met
ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze
gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen
met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling Eén
tussen de naamloos velen.Tijdens de tiende editie van
Theater Na de Dam spelen gelijktijdig 34 jongerenvoorstellingen: van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot

Stichting Tolhuistuin richtte zich in 2019 met educatieprogramma’s vooral op jongeren van 12 jaar en ouder.
Stichting Tolhuistuin is een paar jaar geleden een structurele samenwerking aangegaan met de middelbare scholen
in de directe omgeving: VOX, Fons Vitae, Hyperion Lyceum
(afdeling VWO) en Bredero Lyceum/De Nieuwe Havo
(Havo). Stichting Tolhuistuin draagt bij door netwerk en
expertise in het onderwijs in te zetten.

Hyperion Summercamp In 2019 opende het Hyperion Lyceum wederom het schooljaar met een Indian
Summercamp in de Tuin: een programma waarbij de
nieuwe leerlingen een aantal dagen en een breed palet
aan workshops volgt in de Tuin en in het Noorderpark,
uitmondend in een grote presentatie op ons podium voor
ouders, buurt- en schoolgenoten. Dit jaar werden de workshops verzorgd door theatergroep De Gasten. Anders dan
voorgaande jaren, kampeerden de jongeren deze keer niet
in de tuin. Tijdens de repetities en workshops was de Tuin
gewoon open voor langskomend publiek.
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Ketenverantwoordelijkheid
In 2019 is er gewerkt aan een andere vorm van talentontwikkeling die beter bij de locatie en de capaciteit van
de Tolhuistuin past. Minder gericht op theater, meer op
muziek, dans en spoken word. Maar vooral ook: meer
gericht op programmamakers die de thema's natuur en
cultuur met elkaar verbinden. Sinds mei is sQuare een
nieuwe bewoner van het Poortgebouw, een organisatie die
mbo-alumni met een podiumkunsten- of media-achtergrond begeleid. Als cultuurgemeenschap koppelen we hen
aan meer ervaren makers binnen het complex. We bieden
hen een podium/publieke plek, experimenteerruimte,
begeleiding en organiseren feedback. Een voorbeeld is de
Onkruidenier die we in 2019 hielpen met een profesionaliseringslag. Vorig jaar boden we ze vanuit de Tolhuistuin
een plek in Frascati tijdens het Town Tales festival. In de
komende periode begeleiden we ze meer productioneel.
In 2019 is er gestart met een onderzoek naar de behoefte

van middelbaar en basisonderwijs met betrekking tot
cultuureducatie. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een
externe kracht.
Uit dit onderzoek is vooral naar voren gekomen dat in Amsterdam Noord er een sterk netwerk is op het gebied van
cultuureducatie voor het basisonderwijs. Zowel op school
als buitenschoolse activiteiten. Aan de partijen die dit organiseren hebben we aangegeven dat we willen samenwerken waar kan, maar zullen we niet een concurrende rol innemen. Op het gebied van middelbaar onderwijs liggen er
kansen. Deze moeten wel op maat worden vormgegeven.
Daarom zijn we in gesprek met de middelbare scholen die
dich in de buurt van de Tolhuistuin liggen om te kijken hoe
we hierin kunenn samenwerken bij het vervullen van deze
openstaande behoefte.
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3. Samenwerkingen

In 2019 is er wederom veel aandacht en energie gestoken
in samenwerking. De oriëntatie lag vooral op samenwerkingen met de partners op het terrein en elders in Noord.
Ondertussen werd er gewerkt aan een verdere invulling
van de functie van Tolhuistuin als cultuurhuis door het
Tolhuistuincomplex te gaan benoemen als een cultuurgemeenschap. Immers is de Tolhuistuin meer dan één
huis: het is een terrein met verschillende plekken, vele
bewoners en huurders die allemaal hun eigen samenwerkingspartners hebben en samen veel meer zijn dan de plek
alleen.

Partners op het Tolhuistuinterrein
Om een goede cultuurgemeenschap te kunnen vormen
is het van belang presentatie en ontmoetingsplekken
plekken te hebben en kennisuitwisseling te organiseren.
Zonder samenwerking is er geen cultuurgemeenschap.
Vanuit die gedachte hebben we vele bijeenkomsten
georganiseerd met alle huurders op het terrein en zijn
actief verbindingen aangegaan met partijen in Noord.
De huurders maakten intensief gebruik van het Tuinhuis
en de kantoortuin, voor vergaderingen, brainstorms, try
outs en bijeenkomsten voor de achterban. Ook konden
de huurders vanaf de zomer zonder bijkomende huurkosten programmeren in de IJzaal en de Tuinzaal. Na een
voorzichtige start komen er steeds meer programma’s
van de huurders ook in deze zalen. De verhuizingen en
aanpassingen op het terrein en in de tuin, op de Noordkop zijn in nauw overleg met de huurders uitgevoerd. De
reacties op de nieuwe indeling van het Poortgebouw, het
weghalen van de hekken bij de Staalvilla, het weghalen van
de containers, het openen van de deuren van het Tuinhuis,
de Kantoortuin en de regelmatige informele bijeenkomsten worden door hen goed ontvangen. Ook brengen de
nieuwe huurders andere energie mee; zo is op initiatief
van Climat Cleanup, een huurder sinds dit voorjaar, een
wekelijkse borrel opgestart. De huurders zijn intensief
betrokken geweest bij het bepalen van de strategie voor
en het opstellen van kunstenplan.

Partners in Noord
Naast samenwerking met de partners op ons terrein,
werken we intensief en veel samen met culturele en maatschappelijke instellingen in Noord. Dat varieert van EYE,

A Lab en A’DAM Toren op Overhoeks, tot de Muziekstraat
in de Vogelbuurt/IJpleinbuurt en de stichtingen Doras en
Wijsneus verspreid over heel Noord.
Er is een intensieve samenwerking met de Theaterstaat,
het Over het IJ Festival/IJ-Producties en het Noorderparkfestival. Met deze partners hebben we sterke inhoudelijke raakvlakken; we werken complementair samen. Als
Cultuurhuis van Noord faciliteren wij het werk van deze
organisaties dat zich afspeelt op locaties in Noord en dat
gericht is op diverse doelgroepen, door ons publicitaire en
administratieve apparaat te delen, en/of door een deel van
de artistieke en zakelijke coördinatie van deze activiteiten
in onze begroting op te nemen.
Sinds 2009 maken we al deel uit van de Coöperatie
CultuurTafel Noord. Inmiddels zijn 53 organisaties en individuen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur,
hierin verenigd. Met EYE/A'DAM Toren en andere stakeholders in de buurt zijn we betrokken bij het ‘branden’ van
het gebied aan het IJ. Ook zijn we nauw betrokken bij de
gebiedsontwikkelingsplannen die worden ontwikkeld door
de Gemeente.

Partners in de stad met een blik op de wereld
Festivals uit de stad die in 2019 Tolhuistuin gevonden hebben als belangrijke locatie zijn IDFA (film), Read My World
(literatuur), Podcastfestival, Kindermuziekfestival, Kinderboekenfestival, Doordat wij (delen van) deze festivals mede
programmeren, of de randprogrammering verzorgen is
inbedding in onze eigen visie gewaarborgd. Al deze festivals hebben een sterke internationale component en een
programmatische visie die goed aansluit bij de Tolhuistuin.

Cultuurhuizen
Meervaart, Bijlmerparktheater en Podium Mozaïek bieden
net als de Tolhuistuin een brede, laagdrempelige programmering, richten zich op omliggende buurten, zijn grootstedelijk actief en ook internationaal georiënteerd. Deze
gedeelde functies en doelstellingen maken samenwerking
tussen de cultuurhuizen tot een logisch gevolg. Tijdens
Town Tales werken we samen met de Dramaturgische
Tafel, en bieden we jonge makers de handvatten in research en theatertheorie omzetten naar hun praktijk. Ook
werkten we, in meer praktische zin, gezamenlijk aan een
publieksonderzoek.
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4. Cultureel ondernemerschap

Cultuur programmeren is altijd ondernemen: de kern is
het vinden van een programma dat zodanig aanspreekt
en zoveel te weeg brengt dat de investering in geld, tijd
en creativiteit, in balans is met de publieke aandacht,
het reflecterende vermogen en de inkomsten uit recette.
Het programmeren en produceren als cultuurhuis is een
constante afweging van risico’s en kansen en kent eigenlijk
weinig zekerheden. Helaas is er voor die kosten-batenanalyse over het algemeen weinig aandacht en gaat cultureel
ondernemerschap vaak slechts over de financiële kosten
en baten. Toch is het van belang voor de Tolhuistuin om
hierbij stil te staan. De keuze om dit jaar wederom veel
tijd, creativiteit en geld te steken in een gratis toegankelijk
publieksprogramma’s in de tuin kan dit illustreren. Qua
verdienmodel in geld levert het programma niets op en
kost het alleen maar geld. Echter qua doelstelling om een
verbindende cultuurplek in Noord te zijn scoort het 100%.
Ook in 2019 heeft de Tolhuistuin op deze wijze telkens
weer de afweging gemaakt. Vanwege de beperkte capaciteit van de zalen (max 150 personen voor de Tuinzaal) zijn
de recette inkomsten per definitie te laag om renderend te
zijn en wordt dus de afweging gemaakt aan de hand van
publieksbereik, zeggingskracht én verbinding met Noord.
Een steeds stevigere bron van inkomsten wordt gevormd
door de winstafdracht van de VOF. (Paradiso en THT; zij
huren ca 70% van het Paviljoen). Deze afdracht is gebaseerd op de tussen de VOF en Stichting Tolhuistuin
gemaakte samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over commerciële verhuringen op de verschillende locaties. Het moge
duidelijk zijn dat de inkomsten uit commerciële partijen in
het gedeelte dat door de VOF gehuurd wordt buiten onze
verantwoording vallen, maar de stichting ontvangt wel een
vast percentage van de winst hierop.
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5. Publiek

In 2019 is de identiteit van de Tolhuistuin verder uitgewerkt in gezamenlijkheid met de partners op het terrein.
Voor het laden van deze identiteit zijn we op zoek gegaan
en begonnen met huurders en programmering die binnen
deze identiteit passen. Daarnaast zijn we op zoek gegaan
naar een scherpe herformulering van onze visie en missie. Dit proces is in gang gezet met ondersteuning van
jonge makers van Square. Dit leverde een meer concreet
gedefinieerde identiteit op. Gelijktijdig vond een publieksonderzoek plaats dat werd uitgevoerd in gezamenlijkheid
met de andere cultuurhuizen. Alles bij elkaar vormde dit
een goede basis voor een ontwerpopdracht voor een
nieuwe website. Aan deze website werd gebouwd met het
idee dat deze als katalysator zou fungeren om de sterker
en helderder gedefinieerde identiteit van de Tolhuistuin
verder uit te dragen.

Positionering
De Tolhuistuin heeft als naam een redelijk grote naamsbekendheid. Echter de lading van de naam is vooral beperkt
tot het restaurant en de muziekprogrammering van Paradiso. Dat er ook nog andere programma’s en activiteiten
zijn is bij het grote publiek minder bekend. Er is een kleine
groep insiders die de Tuin kent en ook naar de andere
programma’s komt. De programma’s die de stichting
produceert en programmeert zijn veelal kleinschaliger
en gericht op een klein niche, of meer cultuurbezoekend
publiek. Door schaal, inhoud en uitstraling komen ze niet
uit boven het restaurant en Paradiso die veelal een meer
‘mainstream’ publiek trekken. In 2019 zijn er grote stappen
gemaakt in samenwerking met grotere organisaties en
publiekstrekkers.
Nu er geen belemmeringen meer zijn voor een gezamenlijke marketing en communicatie met alle huurders inclusief
het restaurant en Paradiso, liggen er veel kansen. Er is een
groot potentieel publiek met de achterban van de bijna
veertig huurders, waaronder de bezoekers van het restaurant en van popconcerten in het Paviljoen. Daarnaast trekken de andere huurders met hun programma’s elders in
de stad en land nog een ongekend aantal bezoekers. Ook
biedt de nieuwe invulling van de visie een nieuw potentieel aan doelgroepen en marktbewerking. Met een goed
programma, een aansluitende boodschap, goed vindbaar
en gedeeld door relevante platforms en groepen is het
vervolgens van belang de ‘klantervaring’ te analyseren en

te verbeteren. Er is een start gemaakt met deze analyse
en er is een eerste prioriteitenlijst van aandachtspunten
benoemd waaronder de kaartprijs en kaartverkoop, de
bewegwijzering op het hele terrein en de faciliteiten in de
Tuin.
In 2019 is een groot aantal van deze aandachtspunten
opgepakt, die voor een deel in 2020 hun beslag vinden; zo
is er een nieuwe website gebouwd, die in februari 2020 is
gelanceerd, er is overgegaan op hetzelfde kaartverkoopsysteem als Paradiso; dit is voorbereid in 2019 en ingegaan
op 1 januari 2020. De banden met huurders zijn aangehaald, er is meer gezamenlijke communicatie geweest in
persberichten en nieuwsberichten.

Bereik en doelgroepen
In online media werd de Tolhuistuin in 2019 1896 keer
genoemd, met een bereik van 32,2 miljoen. In 2017 was
dit 910 keer in met een bereik van 34,7 miljoen en in 2018
1.148 en 54,7 miljoen. Ook het aantal likes en volgers op
social media steeg in 2019. Het aantal likes op facebook
steeg licht naar 27150. Het aantal volgers op instagram
steeg van 2900 naar 3700 en dit medium werd dan ook
actiever ingezet.
Daarnaast werd er hard gewerkt om het nieuwsbriefbestand na denieuwe AVG-wetgeving in 2018 weer op te
bouwen. Dit is gelukt in samenwerking met café-restaurant
THT en bestand is gestegen van 2000 naar 7000 adressen.
In 2019 werden er geen grootschalige campagnes
uitgevoerd, maar samengewerkt met lokale partijen om
Amsterdam-Noord te bereiken. Veel flyers werden door
deze partijen gemaakt in samenwerking met de Tolhuistuin. De samenwerkende partijen bleven zo herkenbaar,
om een stap naar de Tolhuistuin te zetten. In 2019 werd
een nieuwe visuele identiteit ontwikkeld die in 2020 zal
worden doorgevoerd om ook deze samenwerking met kleinere partijen uit Noord te kunnen ondervangen.
Het aantal paginaweergave op www.tolhuistuin.nl was dit
jaar 572000. Dit was een kleine stijging ten opzichte van
535000 weergaven in 2018. In 2019 werd er een aanzet gemaakt voor de nieuw te lanceren website in 2020 waarbij
we nog een grotere stijging verwachten in weergaven en
gemiddelde bezoektijd.
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De doelgroepen verschillen sterk per programma: sommige programma’s trekken hoofdzakelijk mensen uit
Noord, zoals de Waserette en de programma’s van de
stichting Doras afhankelijk van de speellocatie, anderen
een gemengd publiek zoals Sunday Sounds en weer anderen publiek hoofdzakelijk afkomstig uit de rest van de stad
zoals Read My World festival. De dans en muziekprogrammering in het weekend in de tuin trekt in de ochtend een
jonger publiek en tegen de avond juist een ouder publiek.
Zo komen er op een heel natuurlijke vanzelfsprekende
wijze op één dag pasgeboren baby’s, ouders met kinderen,
tieners, studenten tot senioren in de tuin.

Prijsbeleid
De Tolhuistuin is overgegaan naar een herkenbare prijsbeleid met ronde prijzen. In deze prijzen zijn de servicekosten opgenomen. De prijzen die worden gecommuniceerd
zijn dan ook daadwerkelijk de prijzen die de klant betaalt.

Vrijkaartenbeleid
In 2019 hebben we het aantal beschikbare vrijkaarten per
co-productie naar beneden gebracht. In de praktij bleek
het vrijkaartenbeleid nog steeds maatwerk te zijn.
Coproducenten van programma’s met gasten hebben
maximaal 10 vrijkaarten tot hun beschikking. Daar vallen
hun eigen medewerkers en vrijwilligers onder, net zoals de
gasten en eventuele relaties. Coproducenten van programma’s zonder gasten hebben maximaal 4 vrijkaarten
tot hun beschikking, daar vallen hun eigen medewerkers
en vrijwilligers ook onder.
Medewerkers kunnen er altijd zelf gratis in mits zij dit een
week van tevoren doorgeven aan de ticketing medewerker. Medewerkers hebben geen garantie op een zitplek.
Vrijwilligers (klusteam, tuin, kassa, Leeshuis) hebben een
pas waarmee zij + 1 gratis naar de programma’s kunnen
mits zij dit een week van tevoren doorgeven aan de ticketingmedewerker.
Huurders ontvangen bij hun huurcontract een persoonlijke
huurderspas waarmee zij + 1 gratis naar de programma’s
kunnen mits zij dit een week van tevoren doorgeven aan
de ticketing medewerker. Er zijn 4 huurdersplekken per
programma.

Kortingen
Stichting Tolhuistuin vindt het belangrijk dat mensen
met een lager inkomen ook de culturele programma's
bijwonen. Na afweging bieden wij een studenten- en een
stadspaskorting.
Daarnaast werken we bij specifiek geselecteerde programma's gratis toegang voor leden van We Are Public. De
resultaten van bezoekers via We Are Public zijn voor ons
positief gebleken en we zetten deze samenwerking dan
ook voort.
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6. MJOP, organisatie en bestuur

MJOP
Er is in november 2018 een Meerjaren Onderhoudsplan
(MJOP) opgesteld. De stichting draagt eind van 2020 de
huur verantwoordelijkheid over aan de Gemeente en
daarom is er in overleg besloten deze MJOP nu niet verder
aan te passen, ook al voldoet deze formeel niet exact aan
de eisen. Er is wel conform opdracht een bedrag op de
begroting gereserveerd voor onderhoud.

Organisatie

kende tarief. De andere huurovereenkomst betreft de rest
van het Paviljoen, de overige panden en de tuin die door
de stichting Tolhuistuin worden gebruikt en/of verhuurd
aan verschillenden kleinere culturele partijen. Voor deze
huurovereenkomst geldt tot en met 31 -12 2020 het oude

In 2019 heeft zich een stevig kernteam gevormd, bestaand
uit een medewerker programmering, communicatie/
marketing, beheer/facilitair en de interim-directeur. De
productietaken zijn grotendeels overgeheveld naar het
restaurant THT. Als schakel tussen programmeur en
productie is de functie van creatief producent gecreëerd.
Er zijn verschillende vrijwilligersteams; het klusteam, het
tuinteam dat de tuin verzorgt en het leeshuisteam dat het
hele programma voor het leeshuis maakt en bemant. Deze
activiteiten worden gecoördineerd door de vrijwilligerscoördinator die ook administratieve taken uitvoert.

tarief. Met ingang van de nieuwe kunstenplan periode
wordt dit tarief verhoogd naar de kostprijsdekkende
huurprijs. De verschillende culturele stichtingen kunnen
deze huurprijs opnemen in hun subsidie aanvraag bij de
Gemeente of het AFK. Beide huurovereenkomsten worden
met ingang van 1-1-2021 door de Gemeente afdeling
Vastgoed overgenomen. Dat betekent dat vanaf 1-1-2021
de stichting Tolhuistuin actief blijf als culturele programma
instelling, maar niet meer als verhuurder van de verschillende panden op het terrein. Dit schept duidelijkheid in de
taken en verwachtingen.

Het bleek in deze onzekere tijden, waarbij het negatieve
advies van de Kunstraad een belangrijke rol speelde, lastig
goed personeel te werven. De vacature creatieve producent is in 2019 met verschillende freelancers ingevuld.

Aansluitend is de samenwerkingsovereenkomst met de
VOF vernieuwd. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt
over gebruik van ruimten en winstdeling. Jaarlijks betaalt
de stichting een vast bedrag aan de VOF voor het primaire
gebruik van twee zalen (IJzaal en Tuinzaal) inclusief basis
productiemiddelen en personeel. Jaarlijks betaalt de VOF
een culturele bijdrage aan de stichting met een minimumbedrag van € 30.000 en een maximumbedrag van €
50.000. Deze overeenkomst kan worden herzien indien
de nieuwe subsidietoekenning over de periode 2021-2024
daartoe aanleiding geeft.

Hetzelfde geldt voor de marketing ondersteuning op gebied van social media. In het laatste kwartaal werd gestart
met de werving van een nieuwe directeur, Matthea de
Jong. Zij start 1 maart 2020 als directeur. Op 1 juni 2020,
krijgt zij ook de formele bevoegdheid.
In 2018 was het aantal fte’s in dienst gemiddeld xx.
2019

Huurovereenkomst en
Samenwerkingsovereenkomst
In 2019 is achtereenvolgens overeenstemming bereikt
over verlenging van de huurovereenkomsten met de Gemeente en een samenwerkingsovereenkomst met de VOF,
bestaand uit het café-restaurant THT en Paradiso.
De huurovereenkomst met de Gemeentelijke afdeling
Vastgoed is opgesplitst in twee delen: Eén huurovereenkomst voor het gedeelte van het Paviljoen dat door de
stichting wordt onderverhuurd aan de VOF. Voor dit deel
wordt de huurovereenkomst verlengd voor een periode
van 5 jaar tegen het aangekondigde hogere kostprijs dek-

Bestuur
Voorzitter: Rob Post (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 en Stichting Knars, bestuurslid UyttenboogaartEliasen Stichting en Stichting Roberta's Nursery )
Secretaris: Marjan Sax (adviseur in de goede doelensector,
gastdocent filantropie en fondsenwerving Hogeschool
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Windesheim, medeoprichter en oud-directeur Stichting
Mama Cash, bestuurslid Progreso Foundation, penningmeester Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting en We Are
Here, oud-bestuurslid o.a. Stichting Democratie en Media,
Women on Web, Een Ander Joods Geluid en Stichting De
Rode Draad).
Algemeen lid: Minke Schat (directeur Museum Panorama
Mesdag, lid Raad van Toezicht Taalmuseum Leiden,
Bestuurslid ARTmatch, 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.

Fair Practice
Bestuur en directie onderschrijven de Fair Practice code en
het belang van een goede betaling en goede werkomstandigheden van zowel kunstenaars als overige medewerkers,
die in dienst of zelfstandig in de kunsten werken. Zij zien
transparantie, diversiteit en solidariteit als integraal en
organisch onderdeel van de bedrijfsvoering van Stichting
Tolhuistuin, wat ook zonder code het streven moet zijn. In
2019 is in lijn met de code een pensioenregeling voor de
medewerkers ingevoerd en zijn de inschalingen aangepast in lijn met de CAO Nederlandse Podia. Vrijwilligers en
stagiairs krijgen een contract dat voldoet aan de criteria.
Verzekering is voor iedereen afgesloten. Tolhuistuin is
betrokken bij het opzetten van de Cultural Climate Code
(zie 3.4) en past deze toe. In alle werk- en bestuurlijke
processen zijn deze codes richtinggevend.

Algemeen lid: Judith Warries (directeur-bestuurder van
Podium Victorie in Alkmaar)

Rooster van aan/aftreden
Aantreden

Herbenoeming

Voorzitter: R. Post

06-09-2014

2017

2020

Penningmeester: P. Jansen

24-10-2016

2019

01-01-2019

Penningmeester: A. Weiss

08-03-2019

2022

2025

Algemeen lid: M Sax

01-10-2015

2018

2021

Secretaris: M Sax

20-03-2018

Algemeen lid: M. Schat

01-03-2018

2021

2024

Algemeen lid: O. Watson

01-07-2019

2022

Algemeen lid: J. Warries

28-03-2019

ziet toe op het functioneren van de stichting. Er zijn circa
6 vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact met de medewerkers en de belangrijkste
stakeholders. Het bestuur kende in deze samenstelling, de
aanbevelingen van de Code Cultural Governance indachtig, de belangrijkste expertises die nodig zijn om Stichting
Tolhuistuin op te bouwen in samenwerking met de belangrijkste partners: kennis van cultureel ondernemen, horeca,
cultureel Noord, gebiedsontwikkeling, cultureel vastgoed
en burgerinitiatief. Het bestuur ziet actief toe op de ontwikkeling van Stichting Tolhuistuin, inclusief de financiële
risico’s en afspraken die daarmee gepaard gaan. Van de
bestuursvergaderingen wordt regulier verslag gemaakt.
Het aan- en aftreedschema wordt jaarlijks bijgewerkt.

Aftreden

2025
23-09-2019

Risico’s
Met ingang van 1 januari 2019 is Peter Jansen afgetreden
als penningmeester en opgevolgd door Alexander Weiss.
Judith Warries is na een aantal maanden afgetreden vanwege een verschil van inzicht over de koers.
Het bestuur vergaderde in 2019 wederom vaker dan
gebruikelijk, namelijk 9 keer: de contractonderhandelingen met de VOF en de Gemeente in het eerste en
tweede kwartaal, het bepalen van de strategie en opstellen ondernemingsplan in het derde en vierde kwartaal
alsmede de werving en selectie van een nieuwe directeur
maakte een intensief vergaderschema noodzakelijk. De
directie legde tijdens de bestuursvergaderingen financiële
verantwoording af aan het bestuur en tussentijds aan de
penningmeester.
Het bestuur trad waar nodig actief op: er is in 2019
intensief gewerkt aan de samenwerking met VOF en de
vernieuwing van de huurcontracten. Op basis daarvan zijn
de nieuwe huurcontracten en samenwerkingscontracten
medio kwartaal 2 hernieuwd voor een periode van 5 jaar.
Ook heeft het bestuur overleg gehad met het personeel in
de periode van de directiewisselingen.

Code Cultural Governance
We passen de code Cultural Governance toe. Het bestuur

Bij de monitoringgesprekken is door de Gemeente ook
gevraagd om een afweging van de risico’s. Op basis van
het verleden kan gesteld worden dat de risico’s voor de
Tolhuistuin gedomineerd werden door de onderlinge verhoudingen. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de
VOF en het overdragen van de huur verantwoordelijkheid
aan de Gemeente maken de kwetsbaarheid op dit vlak
minder groot. Dat neemt niet weg dat de constructie met
de VOF nog altijd aandacht behoeft. Het zou op termijn
wenselijk zijn om de tripartiete samenwerkingsafspraken
met THT en Paradiso te vervangen door eenvoudigere
bilaterale overeenkomsten tussen de stichting Tolhuistuin
en het restaurant THT. Daarnaast zou er dan een programmeringsovereenkomst kunnen worden afgesloten tussen
Paradiso en de stichting. Dit ligt echter niet in de lijn der
verwachtingen: Paradiso heeft in hun nieuwe kunstenplanaanvraag geen inhoudelijke samenwerking voorzien met
de Tolhuistuin.
Financiële risico’s zijn toegespitst op de hoogte van de
nieuwe ABIS gelden. Indien deze te laag uitvallen zal de
stichting haar taken niet volledig kunnen uitvoeren. Dit
heeft niet alleen impact op het programma aanbod in
Noord. Ook de afspraken met de huurders komen dan
mogelijk in gevaar.
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De huurvoorwaarde om programma’s te maken in de Tolhuistuin met een verbinding met Noord kost de huurders
geld. Zij kunnen dat niet op hun begroting opnemen als
‘huurlasten’ terwijl het dat in feite wel is. Het is ‘de prijs’ die
betaald worden voor de locatie. Bij onvoldoende subsidie
voor hen en/of de stichting komt deze constructie onder
druk te staan.
Tot slot is er natuurlijk altijd een risico bij de start van
een nieuwe directeur. Om dit risico zoveel mogelijk te
beperken is afgesproken dat de huidige interim directeur,
Marjo van Schaik, nog in 2020 betrokken blijft bij complexe
dossiers. Zij blijft ook nog tot halverwege het jaar eindverantwoordelijk.
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7. Toelichting op de kwantitatieve
prestatieafspraken
begroot

Producerende activiteiten
2019 nieuwe producties

act

bezoekers

2019

act

bezoekers

act

bezoekers

eigen

29

21

3179

22

3183

co

81

89

15773

68

15149

intern.

2

26

2118

7

403

act

bezoekers
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bezoekers
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bezoekers

binnenlands

1

8
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13

1937
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0

0

0

0

0
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bezoekers
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bezoekers
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6
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Rest NL

28

2828

18

1047

0

0

Buitenland

0

0

0

0

0

0
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bezoekers
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bezoekers
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bezoekers

14

1414

107

6754

117

5316

act

bezoekers

act

bezoekers

act

bezoekers

0

0

15

350

4

1000

Buurtgerichte activiteiten
Digitale



2018

Toelichting Presenterende Activiteiten

De lijn van vorig jaar is voortgezet met meer buurtgerichte
activiteiten en minder uitvoeringen elders in Amsterdam.
In totaal waren er 254 activiteiten begroot en zijn er in
2019 238 gedaan. Met deze producerende activiteiten
trokken we in 2019 27.485 bezoekers (begroot: 14.000).

De nieuwe programmeringslijn leidt tot steeds meer
eigen presenterende programma’s en minder inhuur. Dit
is terug te zien in de cijfers. Ook zijn de presenterende
buurtgerichte activiteiten verder toegenomen. Er zijn
38 meer presenterende programma’s gerealiseerd en
100 minder programma’s ingehuurd dan begroot. Met
betrekking tot de ingehuurde activiteiten bestendigt zich
het beeld dat er hier een inschattingsfout is gemaakt in
de vierjarenbegroting. Ook tellen we de commerciële verhuur nu niet meer mee omdat die wordt geproduceerd
door de VOF, waarbij wij wel een winstafdracht/huurinkomsten krijgen maar er zelf geen inspanningen voor
leveren anders dan het ter beschikking stellen van onze
ruimten. Bezoekers totaal begroot op 27.927, waarvan
20.756 voor de ingehuurde programmering. Gerealiseerd
11.440.

begroot

presenterende activiteiten

Digitale

2019
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bezoekers
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bezoekers
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bezoekers
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1919
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0

0
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4040
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0
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act
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0
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1513
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0

0

5
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2

250

voorstellingen, (film), vertoningen, tentoonstellingen, lezingen

Buurtgerichte

2018
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Toelichting Producerende Activiteiten

lessen

Schoolgebonden activiteiten
In Amsterdam

lessen

deelnemers

lessen

deelnemers

act

bezoekers

act

bezoekers

act

bezoekers

PO

7

350

3

45

0

0

VMBO

9

225

19

261

16

200

VO

18
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4
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3

300

SVO

0

0

0

0

0

0

Buiten Amsterdam
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

Toelichting schoolgebonden activiteien

Toelichting niet-schoolgebonden activiteiten

De schoolgebonden activiteiten vallen lager uit dan
begroot met name door een onverwachte uitval van een
serie lessen voor het PO. Deze waren gepland in het najaar
en door een combinatie van ziekte en slecht weer gingen
deze op het laatste moment niet door.

Deze activiteiten en deelnemers liggen lager dan begroot:
478 deelnemers 69 activiteiten gerealiseerd en 3200
deelnemers met 150 lessen begroot. Dit wordt veroorzaakt
doordat de Adam Music School de lessen niet meer in de
Tolhuistuin geeft maar sinds 2019 in de A’DAM Toren.

begroot

Niet-Schoolgebonden acti-

2018

2019

viteiten

lessen

deelnemers
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deelnemers
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deelnemers

4-12

50
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129

1658

3

50
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2200

1
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4
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0

0
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62
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In Amsterdam

Buiten Amsterdam

l
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0

0

0

0

0

0

12-18

0

0

0

0

0

0

>18

0

0

0

0

0

0



Toelichting talentontwikkeling
Met 244 deelnemers en 25 activiteiten hebben we meer
deelnemers dan begroot (199) en minder activiteiten (115
begroot). Dit verschil zit in de langdurende talentontwikkeling, veroorzaakt doordat niet alle activiteiten van LostProject zijn gerekend als talentontwikkeling.

Talentontwikkeling

begroot
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act
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109
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Langdurend (>

2018
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deelnemers

8. Toelichting op staat van baten en
lasten en de balans, de financiële
positie, en de analyse ten opzichte van
de begroting

Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (€ 46.128) - betreffen cumulatieve
investeringen in de inventaris en verbouwingen (o.a. tuinhuis) minus de cumulatieve afschrijvingen. In 2019 vonden
er geen investeringen in materiële vaste activa plaats.

VLOTTENDE ACTIVA
•
Vorderingen (€ 98.001)
a. De post debiteuren per 31/12 is € 18.512, dit is na een
voorziening voor dubieuze debiteuren van € 6.520.
b. Belastingen – betreft een bedrag van €7.932 aan te
vorderen BTW.
c. Nog te ontvangen bedragen - € 52.054. Als gevolg van de
Corona/Covid19 crisis na balansdatum is er een voorziening van € 50.000 genomen.
d. Overige vorderingen betreft met name vooruitbetaalde
huur van € 68.955 (huur over januari 2020).
•
Liquide Middelen (€ 371.556) - betreffen de
direct opeisbare saldi van de twee rekening courant rekeningen en een spaarrekening. Het totale kassaldo was eind
2019 € 0.

EIGEN VERMOGEN
•
Algemene reserve – deze is toegenomen met
het exploitatieresultaat na dotaties bestemmingsreserves
ad € 52.351. Hiermee komt de algemene reserve uit op €
81.712
•
Bestemmingsreserves - € 47.882. Deze bestaat
voor € 37.000 uit een reserve voor de investering in een
huisbar, € 10.000 uit een reserve voor communicatiekosten en het overige voor het Meerjaren Onderhouds Plan
(MOP).
Het onderhoud aan de panden is voor rekening en verantwoordelijkheid van verhuurder Gemeentelijk Vastgoed.
Daarnaast is de stichting als verhuurder verantwoordelijke
voor een verhuurders Meerjaren Onderhoudsplan.

LANGLOPENDE SCHULDEN

2012 ondergebracht waarin overeengekomen was om een
deel van de huur van de panden (incl. rente een opgelopen bedrag van € 134.246) later te betalen. In 2019 is €
6.725 afgelost d.m.v. een verrekening in de huur van het
gedeelte dat door de VOF wordt gehuurd. Met het oog
op de contractsovername ultimo 2020 is het restant van
de schuld ad € 127.521 opgenomen als een kortlopende
schuld.

KORTLOPENDE SCHULDEN
•
Kortlopend deel schuld gemeente Amsterdam €
127.521: zie langlopende schulden.
•
Crediteuren - een bedrag van € 41.510.
•
Vooruit ontvangen bedragen – dit betreft €
75.029 vooruit ontvangen huur januari 2020 en € 35.000
vooruit ontvangen subsidie voor project burgerparticipatie
stadsdeel Noord.
•
Overige kortlopende schulden betreffen voornamelijk waarborgsommen van de huurders (€ 56.619) en
overige nog te betalen kosten (€ 42.559).

Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
•
Directe opbrengsten (€ 825.844)
a. Publieksinkomsten: in 2018 een totaal van € 27.852. Ten
opzichte van vorig jaar zijn de recette inkomsten gegroeid.
b. Overige inkomsten – bestaan grotendeels uit de bijdrage
gehuurde panden en de toename reflecteert de huurstijging. Doordat de commerciële verhuur van de tuin, tuinhuis en zalen is overgedragen aan de VOF zijn de inkomsten lager op deze post. Echter tegenover deze inkomsten
staan in 2019 geen kosten meer tegenover, waardoor
per saldo de resultaten uit deze verhuur positiever is dan
eerdere jaren.
•
Indirecte opbrengsten (€ 6.804)
Hier opgenomen zijn de horeca-inkomsten, waar- onder
de bierkickback grote zaal (20%) en tuin (10%) die de stichting ontvangt van VOF de Tolhuistuin.
•
Subsidies en bijdragen (€ 578.308)
Betreft de Subsidie Gemeente Amsterdam in 2019.

Hierin was de lening van Projectbureau Noordwaarts uit
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LASTEN
•
Beheerslasten personeel: € 56.686.
De totale personeelskosten (inclusief directie) zijn in 2019
gealloceerd naar beheer en activiteiten.
•
Beheerslasten materieel: € 758.119. De huisvestingskosten zijn gestegen als gevolg van de huurverhoging
voor een deel van het complex.
•
Activiteitenlasten personeel: € 264.625. Deze
post omvat gealloceerde kosten interim directie onder de
post honoraria.
In totaliteit zijn de personeelskosten in 2019 sterk gedaald
ten opzichte van 2018. Ook in 2019 namen de totale directiekosten verder af.
•
Activiteitenlasten materiaal: € 226.481. Deze
post betreft hoofdzakelijk de (flink gestegen) kosten voor
programmering en projecten.

Toelichting op het gerealiseerde percentage
eigen inkomsten
Het percentage eigen inkomsten is op 59,01% uitgekomen.
Hiermee is voldaan aan de eigen inkomsteneis.

Beschouwing financiële positie
Er is in voorgaande jaren hard gewerkt om het negatieve
resultaat (- € 82.131) uit 2015 weg te werken. Dit was een
grote uitdaging met positieve financiële resultaten in 2017
en 2018. Dankzij een strak kosten- en beheermanagement
van de verhuur was het resultaat in 2019 bijzonder goed
en duidelijk hoger dan ooit eerder begroot. Met als resultaat een belangrijke aangroei van het eigen vermogen tot
€ 129.594 en een aanzienlijke versterking van de liquiditeitspositie.
Dit betekent dat we nu financieel weer meer veerkracht
hebben. Dit is een goede uitgangspositie om de balans
te houden tussen ons culturele/artistieke aanbod en de
negatieve impact die de covid-19 crisis zal hebben op de
commerciële activiteiten. We blijven dan ook met volle
kracht inzetten op de verdere verankering van onze positie
als cultuurhuis in Amsterdam Noord.
Kortom, het bestuur is trots te kunnen zeggen dat Stichting
Tolhuistuin in 2019 glansrijk is doorgekomen ondanks de
doorgevoerde huurverhogingen en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VOF en Paradiso en dankt
hiervoor het hele team en de samenwerkingspartners.
Een bijzonder woord van dank is voor de interim directeur
Marjo van Schaik, die onze organisatie gezond en sterk in
2020 kan overdragen aan de nieuwe directeur Matthea de
Jong.
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Tot slot

Het bestuur ziet dat de Stichting Tolhuistuin artistiek en
organisatorisch afgelopen jaar wederom een enorme
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het heeft er alle vertrouwen in dat de Tolhuistuin het moeilijke verleden nu echt
achter zich kan laten, en zich verder kan positioneren in het
Amsterdamse culturele veld met een uitgesproken functie
voor het stadsdeel en de regio als hét cultuurhuis met
werkplaats van de toekomst.
Amsterdam, 26 maart 2020

Rob Post, voorzitter

Alexander Weiss, penningmeester

Marjan Sax, secretaris

Minke Schat, lid

Otmar Watson, lid
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