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VOORWOORD
Het jaar 2018 was een jaar vol verrassingen en veranderingen. Dat begon met nieuwe jonge programmeurs, die voortvarend de ingezette lijn oppakten en nieuwe accenten aanbrachten. De opening van het buitenseizoen bracht inmiddels
traditiegetrouw een eerste sneakpreview van de zomerprogramma’s, ondersteund met een vrolijke en aansprekende
zomercampagne. Levensgroot hingen de kleurrijke portretten van onze nieuwe talenten aan de oever van het IJ, goed
zichtbaar voor alle passagiers van de pont. Naast de nieuwe wekelijkse muziekserie, Sunday Sounds in de Tuin, die
gestaag meer bezoekers trok, wisselden verschillende tentoonstellingen elkaar af, die telkens een ander publiek aantrokken.
Ondertussen werd er achter de schermen hard gewerkt aan een vernieuwing van de samenwerking met de verschillende huurders op het terrein, met Paradiso en café-restaurant THT. Dit leidde tot een nieuw publieksevent in september:
Wiekent Tolhuistuin, een gezamenlijk programma van alle huurders gedurende 24 uur. Een pilot die in 2019 follow up
krijgt.
In het voorjaar namen we afscheid van de voltallige directie. Dat liet natuurlijk een gat achter, maar toen bleek dat
Touria Meliani ‘onze’ nieuwe wethouder werd, waren we toch vooral trots en blij. Ook de nieuwe programmeurs kozen
andere wegen, maar gelukkig werd met Charlotte Verhoef een ervaren en toch ook jonge en vooral goede en bevlogen
programmeur gevonden. Tegen deze achtergrond zijn we er dan ook trots op dat we erin zijn geslaagd om het jaar af
te ronden met nieuwe én bekende programma’s, waar nieuw én bekend publiek op af kwam. En dat we samen met de
huurders en partners in Noord een nieuwe werkwijze en aanvullende visie op de cultuurhuisfunctie zijn gaan ontwikkelen, waarbij de Tuin niet alleen ontspanning en inspiratie biedt, maar ook de bron voor de programmering is. Dit
alles vanuit de overtuiging dat de Tolhuistuin het enige cultuurhuis is dat kan verbinden door, met en ín de natuur,
midden in de stad.

Marjo van Schaik
interim directeur
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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. In de tweede helft van
2018 is er gewerkt aan het verder uitwerken van de
bestaande visie waarbij er betekenis en inhoud is gegeven
aan de bijzondere plek. De nieuwe visie vormt een aanvulling op de voorgaande. Voor vorming van de visie
zijn er vele gesprekken gevoerd met huurders, partners
in Noord, andere cultuurhuizen, ambtenaren, makers en
natuurlijk publiek. Op basis van deze gesprekken is er een
missie geformuleerd die de Tuin als uitgangspunt neemt.

lichten en verbeteren. Hierbij is de Tolhuistuin een vrije
ruimte waarin beeldende kunst, theater, dans, muziek,
tekst en poëzie een centrale rol innemen.
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 verbindingen leggen. Al die
mensen willen we graag bereiken en betrekken, ieder op
een eigen wijze. Eind 2018 is op basis hiervan gestart met
het opbouwen van 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, de partners in
Noord 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.

Onze ligging in Noord aan het IJ en de locatie met de
prachtige Tuin, hebben direct invloed op wat we doen.
De Tolhuistuin is het enige cultuurhuis in Amsterdam
dat doorlopend buiten en binnen programma’s en
activiteiten kan bieden, met een laagdrempelig karakter
waar iedereen welkom is
We streven naar een rijke inspirerende samenleving
waarin alles en iedereen niet alleen een plek heeft maar
ook kan mee doen en betrokken is. Hierbij
staat niet de uitingsvorm of eindproduct centraal maar
de verschillende bewoners, soorten activiteiten, gebruikers en natuur. De Tuin is hierbij een centrale plek om te
experimenteren, spelen, ontspannen en tonen.
Diversiteit, radicale inclusiviteit, en interdiscipliniteit
zijn kernbegrippen bij de Tolhuistuin. Op deze begrippen worden makers bevraagd, bezoekers gestimuleerd en
nieuwe huurders geselecteerd. 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, groenere en rechtvaardigere stad en
land. Met humor, nieuwsgierigheid, zelfspot en, als nodig,
provocatie maken we intelligente verbindingen tussen
mensen, dieren, dingen, organisaties en onderwerpen.
Hierbij hebben we steeds als doel om onze menselijkheid
en ons deelnemerschap te bevragen, onderzoeken, ver-
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2 PROGRAMMA
Het nieuwe programmateam aan het begin van 2018
zette in op een programma waarin talentontwikkeling
werd gecombineerd met artistiek bewezen programma’s
gericht op een divers publiek. Daarbij is ook samenwerking gezocht met de andere cultuurhuizen. Vervolgens werd vanaf de zomer de focus meer verlegd op
samenwerking met partners in Noord en de huurders.
De structuur van de programmering van 2018 werd
bepaald door de seizoenen: in de winter en het vroege
voorjaar is het aantal publieksvoorstellingen beperkt tot
enkele programma’s in de Tuinzaal van het Paviljoen.
Vanaf april waren er vrijwel dagelijks allerlei activiteiten
en programma’s, met afwisselend theatervoorstellingen,
muziekoptredens, spoken word en film, zowel in de
Tuin en in het Paviljoen als elders in Noord op verschillende locaties. Daarbij is naast de al lopende series en
festivals van voorgaande jaren, zoals Read My World,
LostWords, Woorden Worden Zinnen, De Wasserette en
Rootstock gestart met nieuwe programmareeksen zoals
Sunday Sounds, een wekelijk muziekprogramma en
Sunset Cinema, een maandelijks filmprogramma. Ook
vonden er vele eenmalige programma’s plaats. Bijzonder
was Wiekent Tolhuistuin, 24 uur lang programma op
alle locaties van het Tolhuistuincomplex; een unieke
samenwerking tussen alle huurders. Daarnaast is er
geëxperimenteerd met verschillende programma’s in het
Tuinhuis in het najaar en de winter. Hieronder volgt een
greep uit de programmering van 2018:

Buurtsoap De Wasserette • In Amsterdam-Noord
(Molenwijk en Café De Bult), Purmerend, Almere en
Hoorn vonden in 2018 in totaal 30 afleveringen plaats.
In 2009 is Het Volksoperahuis op initiatief van de
Tolhuistuin begonnen met een buurtsoap in de Van der
Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Vanaf het prilste begin
was de 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,
in 2015 heeft De Wasserette zijn vleugels uitgeslagen
naar Almere Haven, in 2017 volgden Molenwijk – ook
in Amsterdam Noord – en Purmerend. In 2018 kwam
Hoorn (Schouwburg Het Park) daar nog bij als locatie.
De Wasserette heeft door de intelligente 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!
Muziekstraat - The Universe of Sound • In de
zomer konden kinderen uit Noord muziek en verhalen maken in de tuin. Dit in het kader van The Vogel
Orchestra: een experimenteel hoorspelorkest voor
muzikale talenten en verhalenvertellers uit Amsterdam-Noord. Met de Tuin en de geluiden van onder andere planten, vogels en tuinstoelen als partituur. Een inspirerend project waarbij de kinderen gebruik maakten
van alle onderdelen van de Tuin. De eerste twee dagen
waren voor kinderen tussen de 8 en 10 jaar. De laatste
workshopdag mochten ook de allerkleinsten, van 4 tot
7 jaar, aansluiten. Vervolgens is het muziekstuk in de
studio gefinetuned en werd uitgegeven op cd en cassette.
Een aantal van de cassettes belandde zelfs in een kleine
kunstwinkel in Zuid-Korea en raakte daar na een maand
al uitverkocht: om te tijd stuurt Stichting Muziekstraat
nu een nieuwe lading cassettes naar Zuid-Korea.

Buurtgebonden én buurtoverstijgend
Van nature en vanuit de historie is de Tolhuistuin op
zoek naar programma’s en activiteiten die verbinding
hebben met Noord maar ook buurt overstijgend zijn.
Deze verbinding kan voortkomen uit de aard, de inhoud, het publiek of de locatie van het programma. Zo
is Buurtsoap De Wasserette ontstaan in Noord en wordt
de serie inmiddels gespeeld in Noord én in omliggende
gemeenten. Een ander voorbeeld zijn de edities van De
Man en andere Helden, die zijn gemaakt in samenwerking met een maatschappelijke organisatie uit Noord, en
publiek trekken uit de hele regio.
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Noorderparkfestival • Op 9 september organiseerden
we samen met onze Noordse partners Noorderpark
en Stichting NDSM-werf in opdracht van stadsdeel
Noord het jaarlijkse Noorderparkfestival. De editie op
de heerlijke nazomerdag was drukbezocht door wel
zo’n 5000 bezoekers. Het Tolhuistuinpodium bood een
fantastische muzikale line-up en dans van Solid Ground
Movement. Als afsluiter speelde Roda Da Holanda Braziliaanse feestmuziek, waarbij de muzikanten rond een
tafel de mooiste muziek ten gehore brachten en jong en
oud met elkaar daaromheen dansten!

deelnemers per keer, 290 in totaal.
Het Leeshuis is sinds 2018 officieel een Kinderzwerfboeken-station geworden en ontplooit vanuit die kindgerichte taak ook andere activiteiten in de buurt. Zo is
het Leeshuis tijdens de Kinderboekenweek met tafels vol
meeneemboeken bij OSB de Klimop te gast geweest en
plaatsen de Leeshuisvrijwilligers bij kinderevenementen
in de Tolhuistuin kisten met kinderboeken om mee te
nemen. Ook hebben de vrijwilligers tijdens Wiekent
Tolhuistuin voorgelezen, zowel s avonds aan volwassenen als overdag aan kinderen. Dit werd alom zeer
gewaardeerd en trok veel publiek.

Het Leeshuis • Het Leeshuis had dit jaar geen speciaal programma, maar werd wel goed bezocht! Eind
2014 werd het Leeshuis geopend – een kleine, door
vrijwilligers gerunde, ruilbibliotheek. In 2018 maakten
2020 mensen gebruik van het Leeshuis. Dat zijn 200
bezoekers meer dan in 2017! Naast het brengen, halen
en lezen van boeken, vindt in het Leeshuis de Meeleesclub, en het dit jaar opgezette Taalcafé plaats. Bij deze
kleine informele clubs kunnen mensen hun Nederlands
verbeteren, intussen op 2 niveaus. In totaal waren er
door het jaar heen 58 momenten waarop de clubs samenkwamen om te lezen. Er waren gemiddeld 5

ZIN • De programmareeks ZIN vond in 2018 zes keer
plaats in het Tuinhuis. De programmareeks richt zich op
zingeving en snijdt actuele onderwerpen aan als burnouts, smartphone verslaving en FOMO. De avonden
hadden verschillende thema’s waarnaast circa 30 vaste,
telkens ook nieuwe bezoekers op af komen. De avond
wordt georganiseerd door Zinnig Noord, een open
community rond zingeving. Op verschillende locaties in
Noord organiseren zij verschillende soorten events, om
te reflecteren en te inspireren. ZIN ontving vele
ontroerende en geïnspireerde bezoekersreacties.
9

Nederland om de voorstelling één keer in Molenwijk te
spelen en negen keer op het Buikslotermeerplein in het
kader van het Over het IJ Festival. Delen van de voorstelling zijn nog extra gespeeld bij de opening van de
Noord- Zuidlijn op locatie bij Metrostation Noord en bij
de seizoensopening van de Tolhuistuin. Tevens zijn de
‘work-in-progress voorstellingen’ van beide vooronderzoeken ook getoond aan een select publiek in Nederland
en Turkije.

Winters Binnen • Ook dit jaar droeg Stichting Tolhuistuin weer bij aan het driedaagse festival met muziek, theater, beeldende kunst en film. Winters Binnen
vond plaats in drie wijken in Noord: Waterlandplein,
Buikslotermeerplein en de Van der Pekbuurt. Kleine
en grote verhalen werden verteld in de bibliotheken, in
etalages, op de markt, in een huiskamer, een winkel, een
café en buurthuizen. Het Noordse festival op verrassende locaties trok wel 4900 man publiek. Een van de
hoogtepunten was het concert van The Zebra Street
Band. De band speelde op het balkon van de OBA Van
Der Pek en toverde menig glimlach op de gezichten de
voorbijgangers.

De Man en Andere Helden • In coproductie met
Stichting Nieuwe Helden organiseerden we een aantal avonden van de serie, die al in 2017 was opgestart.
Gedurende een twee uur durende talkshow onderzoeken we centrale thema’s middels gesprekken met
kunstenaars en wetenschappers. Lucas De Man is een
bevlogen en enthousiasmerende host die steeds een
scherpe dialoog met de zaal weet te bewerkstelligen. De
avonden waren vooronderzoeken voor onder andere het
project Hello Asia, waarbij in verschillende Aziatische
landen een documentaire werd opgenomen. Daarnaast
was de editie De Man en Andere Helden: Ocharme! een
vooronderzoek voor de muzikale voorstelling Ronja die
vervolgens in de Tolhuistuin in voorpremière ging.

Lokaal, nationaal en internationaal
De lokale programmering loopt als vanzelf over in
internationale programmering: zo heeft de succesvolle
voorstelling Alsof je thuis bent van Stal van Dingo op
het Buikslotermeerplein in Noord én op een plein in
Istanbul gestaan. Ook Ronja van Stichting Nieuwe
Helden was een voorstelling die in samenwerking met
Noordse partners bij ons in voorpremière ging en daarna op tournee ging in België en Nederland.
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.

Ronja • Daarnaast maakte Stichting Nieuwe Helden de
voorstelling Ronja over armoede en ongelijkheid. Een
bijzondere voorstelling die in samenwerking is gemaakt
met de stichting Doras, waar mensen die onder de
armoedegrens leven zelf actief aan meewerkten. Tijdens
de voorstellingen was meer dan de helft van het publiek
afkomstig uit deze doelgroep. Na de voorpremière in
de Tolhuistuin, die veel emoties losmaakte en mooie
ontmoetingen en gesprekken op gang bracht, ging de
voorstelling op tournee in België en Nederland.

Alsof je thuis bent • Deze voorstelling van de Stal
van Dingo is voortgekomen uit het uitwisselingsproject
met Turkse en Nederlandse spelers rondom de thema’s
nationalisme en nationaliteit. Regisseur Ilgin Abeln
van de Stal van Dingo heeft eerst in Nederland met de
Nederlandse spelers vooronderzoek gedaan vanuit deze
thematiek en de locatie: het Buikslotermeerplein na
sluitingstijd. Vervolgens deed ze vooronderzoek met de
Turkse spelers wederom vanuit dezelfde thematiek en
op de Ferikoy-markt na sluitingstijd in Istanbul.
De Nederlandse spelers kwamen vervolgens naar Istanbul om daar gezamenlijk met de Turkse spelers in twee
weken toe te werken naar de voorstelling, die daar 12
keer gespeeld is. Vervolgens ging het gehele team naar

Woorden Worden Zinnen • Voor deze reeks met,
door en voor woordkunstenaars co-produceerden we
zeven avonden. Schrijvers, dichters, muzikanten en
spoken word artiesten (internationaal gerenommeerd
en lokaal beginnend talent) wisselen elkaar op het
podium in rap tempo af. Woorden Worden Zinnen had
in 2018 twee extra internationale edities: één binnen
het Afrovibes festival en één binnen het Newlandsfestival. Ook vond er in de winter een editie plaats speciaal
met performers uit Amsterdam-Noord. In een intieme
huiskamersetting krijgen muzikanten, spoken word
artiesten, dichters, schrijvers, verhalenvertellers, caba10

retiers, 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.
Afrovibes Festival • De Tolhuistuin was een van de
locaties van het Afrovibes festival in Amsterdam. Verder
vond het plaats in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Er
was vier dagen lang festivalprogramma in de Tuin en in
het Paviljoen. Afrovibes richt zich op talentontwikkeling en het presenteren van internationale (Afrikaanse)
producties. Daarnaast maakt Afrovibes verbinding met
jonge makers uit Nederland. Zij werken samen met
verschillende partners bij het samenstellen van het festivalprogramma en het bereiken van een divers publiek.
Afrovibes kiest voor Tolhuistuin met name vanwege de
mogelijkheden om locatievoorstellingen neer te zetten
en om samen te werken met jong Amsterdams talent in
Noord.
De Volkskrant schreef bijvoorbeeld over de voorstelling
With Nothing But Silence They Turned Their Bodies to
Face the Noise: ‘De Zuid-Afrikaanse voorstelling [...]
even geëngageerd als poëtisch, even zwaarmoedig als
sprankelend. Langzaam groeit de chaos en worden we
steeds dieper een moeras van ellende ingetrokken. Met
als leidraad prachtige filmbeelden die tonen hoe onze

omgang met de natuur leidt tot een kale woestenij waar
koeien en varkens grazen op vuilnisbelten.’
Newlands Festival • Het Newlands Festival vond
plaats op verschillende locaties in Amsterdam. Kenmerkend voor het festival zijn de samenwerkingsverbanden tussen musici uit de Oosterse en Westerse
muziekculturen die leiden tot unieke composities en
uitvoeringen. Veel van de muzikale werken worden
speciaal voor het festival gemaakt. Het festivalthema was
dit jaar Ode to Women. In de Tuinzaal werd in het kader
van het festival een speciale editie gebracht van Woorden Worden Zinnen. Door deze combinatie van spoken
word en muziek ontstond er een magische samensmelting, dat het publiek verraste en ontroerde.
Framer Framed • Framer Framed verzorgde als
curator beeldende kunst op het Tolhuistuinterrein met
financiële en programmatische steun van Stichting Tolhuistuin in 2018 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 reflecteren. Een aantal titels van het afgelopen jaar: Some
Things Hidden; Pressing Matters; A Blueprint for Toads
and Snakes; Unauthorised Medium en Diasporic Self:
Black Togetherness as Lingua Franca. Met veel publieksevenementen en samenwerkingen in Amsterdam.
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Gezamenlijk met Stichting Tolhuistuin nam Framer
Framed deel aan Museumnacht waarbij een jong publiek
‘s avonds de expositieruimte bezocht voor een speciaal
programma. Ook in de publieke ruimte rondom de
Tolhuistuin presenteerde Framer Framed in het kader
van Public Art Amsterdam de expositie Monuments
to the Unseen. Gedurende een aantal maanden waren
vier bijzondere werken op Overhoeks te zien. Het werk
The First Turk Immigrant or The Nameless Heroes of
The Revolution werd in een bombastische fietsoptocht
dieper in Noord, naar Molenwijk gereden ter ere van
de opening van de nieuwe projectruimte van Framer
Framed, genaamd Werkplaats Molenwijk. Deze wijklocatie is voor en door buurtbewoners geïnteresseerd in
kunst, cultuur, erfgoed en maatschappij en werd onder
andere gebruikt door een artist in residence die een
portrettenserie maakte in de wijk.

tijdens dit festival een programma rond het kampvuur.
Het publiek reageerde vol enthousiasme over deze laagdrempelige literaire insteek.
IDFA • Tijdens IDFA toonde de Tolhuistuin acht
aangrijpende documentaires. Bij deze films hebben we
een uniek randprogramma samengesteld om de films
meer lading te geven en een jongere doelgroep aan te
spreken dan de normale IDFA-bezoeker. Zo waren er
panelgesprekken door onder andere jongeren van de
Bildungdacademie onder begeleiding van Tolhuistuin. Ook uitgenodigd waren Welcome App (voorheen
Blendin), en was er een muziekprogramma na film in de
IJzaal waar flink werd gedanst.
Recollected • Deze co-productie met het grens overstijgend muziekcollectief Recollected bestond uit twee
avonden: één in de tuin en één in de Tuinzaal. De serie,
genaamd Klanken van thuis, bestond uit een mix van
zwoele jazz, klassieke werken van over de hele wereld,
opwindende Latijns-Amerikanen liederen en eigen
werk. Het collectief speelde samen met zanger Gerson
Main en filosoof en theatermaker Jaïr Stranders. Vanwege ziekte van een aantal musici is er helaas een avond
uitgevallen, terwijl dit concert helemaal was uitverkocht!
Deze editie is verplaatst naar 2019.

Read My World • Het literaire festival werd in oktober
voor de vijfde maal in de Tolhuistuin gehouden, ditmaal
rond thema: Turkije. 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. Ook onze partner Woorden Worden Zinnen maakte
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Rootstock • In coproductie met huurders Solid
Ground Movement en Dynamic Arts organiseerden we
een aantal dansavonden in de lente en zomer. Iedere
tweede maandag van de maand vond in Tuin en het
Tuinhuis Rootstock plaats. Verschillende elementen
van hiphop kwamen hier samen. Oude garde en nieuwe
talenten ontmoetten elkaar om dansmoves te delen of
geïnspireerd te raken. Ook voor mensen met minder
danstalent was het fantastisch om alle hiphoppers op
de dansvloer te zien. Rond het kampvuur in de Tuin
verzamelden zich groepjes en voor graffiti artiesten was
er een muur opgezet om op los te gaan. Een dynamische
avond die een open en vrije sfeer neerzet in de Tuin.
SLAA • De Tolhuistuin-huurder SLAA (Stichting
Literaire Activiteiten Amsterdam) bracht verschillende
evenementen in de Tolhuistuin, waaronder het programma De Grenzen Voorbij met Mounir Samuel en de
jaarlijkse Vertaalslag.
Voor de Zonnevloed • Dit jonge team van stichting
Kamermuziek kwam na het succes van voorgaande jaren
terug met nog grotere ambities! Resultaat van deze coproductie was een drukbezocht programma met goede
optredens, mooie aankleding en een goede sfeer. De
dag vulde zich met namen als The Mysterons, Jay-way,
AWKWARD i, Eerie Wanda en Niko, die op verschillende kleinschalige podia in de tuin speelden. Het zomerse
festival was zeer geslaagd en kreeg veel aandacht op
platforms als The Daily Indie en We Are Public.
BLOOS • Voor deze voorstelling van Marthe Boneschaker waren de try-outs in de Tuin. Op bedden door
de Tuin heen werd geluisterd naar intieme verhalen.
Voor BLOOS sprak Marte met verschillende vrouwen
tussen de tien en de honderd over intimiteit en sensualiteit. Gelegen in een eenpersoonsbed luisterde de
bezoeker naar één van deze vrouwen. Ieder bed vertelde
een ander verhaal van een andere generatie. In BLOOS
was de afstand tussen spelers en publiek klein, en dit
zorgde voor een bijzondere avond. BLOOS stond vervolgens op het Over hij IJ-festival en werd ook genomineerd voor de BNG-prijs.
De jury over het stuk: “Een zeer knappe prestatie hoe in
Bloos de fijngevoeligheid van het persoonlijke verhaal
wordt gerespecteerd en onbehagen in balans is met een
ontwapenende openheid. De details in vormgeving en

de zorgvuldigheid van de performers zorgen ervoor dat
Bloos een unieke en ondeugende zintuigelijke ervaring
wordt, zonder dat het afleidt van wat er te horen is op
de koptelefoon. De bezoeker kan zich volledig overgeven aan de verhalen van de vrouwen die zich in al hun
kwetsbaarheid hebben geopend voor Boneschankers
verbluffende Bloos.”
Wiekent Tolhuistuin • Tijdens dit 24uurs evenement
leverden de huurders van de Tolhuistuin allemaal een
eigen programmaonderdeel. Resultaat hiervan was een
groot feest met dans, muziek, poëzie, beeldende kunst
voor alle leeftijden. Op de zaterdag avond waren er
muziekoptredens en tentoonstellingen in het Paviljoen.
Ook waren er kleine theateracts aan de voorkant van
het Paviljoen, zodat alle voorbijgangers die van de pont
kwamen en alle dinergasten van het restaurant meteen
geprikkeld werden. De tuin bood een knus beeld, met
een voorleeskring, de bomen fluisteraar, een bijzondere
vuurtoren act, een pop quiz en er waren veel muzikale
optredens. Het publiek kon vrij overal in en uitlopen en
de verbinding tussen de tuin en het paviljoen was open.
Op zondagochtend was het tijd voor de kids. De Tuin
stroomde vol met nieuwsgierige kinderen en ouders
die tot in de middag konden deelnemen aan allerlei
workshops georganiseerd door huurders. Het slot werd
gevormd door een mooi Sunday Sounds optreden,
wat meer oudere bewoners uit Noord trok. Wiekent
Tolhuistuin liet de verscheidenheid aan huurders en
culturele rijkdom van de Tolhuistuin zien en trok op de
verschillende plekken en tijdstippen telkens weer andere
publieksgroepen. Het gaf ook een goede indruk van de
creatieve en publiekspotentie.
Sunday Sounds • Deze serie bestond uit een reeks
relaxte zondagmiddagen in de Tuin, en later IJzaal, met
gratis livemuziek. Eind juni begon het programma in
de Tuin met zomerse vibes. Gedurende de hele zomer
genoot een breed publiek wekelijks van de livemuziek.
Door jong en oud werd er jeu des boules gespeeld en
geravot in de Tuin en restaurant THT schonk speciale
zomerse cocktails. De edities waren heel verschillende
qua thema. Voor het programma zijn samenwerkingen
aangegaan met onder andere Paradiso, Zing Nederlands
Met Me, On The Roof en ZO! Gospel. Zo stond er op
een zondag de jaarlijkse Onafhankelijke Label Markt in
de Tuin of werd een ode gebracht aan Ramses Shaffy.
Ook screenden we het WK voetbal waarbij de Tuin
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volstroomde met buurtbewoners en Franse voetbalfans!
Vanaf oktober vonden de Sunday Sounds binnen in de
IJzaal plaats. Daar werd het programma knusser en intiemer, en veel jonge talenten betraden het podium.

deren onder andere bij de OBA van der Pek en in het
Noorderpark en elders in de stad!
Robotanica • De expositie Robotanica van Transnatural
eindigde na diverse tentoonstelling in heel Nederland met
een grote buitenexpositie. Twee weken lang stond er een
scala aan levende schepsels en artistieke projecten in de
Tuin. Een prachtige tentoonstelling over natuur, technologie en menszijn paste perfect in de Tuin. Aansluitend
was er een programma van talks en performances in het
EYE Filmmuseum. Het speculatieve project COW&CO
van Anastasia Eggers & Ottonie von Roeder, een grote koe
en ballon, dat gedurende twee weken in de Tuin grootse
aandacht trok, won later een Dutch Design Award!

Exposities
Naast de exposities van Framer Framed, de exposities in
de publieke ruimte rondom de Tolhuistuin in het kader
van Public Art Amsterdam, vonden er nog drie exposities
plaats in de Tuin. Alle exposities waren gratis. Er waren
verschillende openingsmomenten en publieksevenementen, al dan niet gekoppeld aan bestaande programma’s.
Transtaalkinderen • In de zomer stonden twee weken
lang 15 deuren in de Tuin. De deuren waren portretten
van kinderen die vertalen voor hun ouders. Zij openen
deuren en verbinden werelden, maar blijven in die rol
vaak onzichtbaar. Samen met de kinderen heeft Moving
Arts Project hun rol als vertalers in beeld gebracht. Aan
de hand van fotografie en grafische vormgeving vertellen
kinderen van ouders met een meervoudige taalachtergrond hun verhaal hoe het is om te vertalen voor hun
ouders. Aan deze tentoonstelling waren verschillende
publieksevenementen gekoppeld; ook in combinatie met
de Sunday Sounds. Hierbij werden theatrale performances
bij de deuren opgevoerd waarbij het publiek diep werd
geraakt. Daarna stond de tentoonstelling Transtaalkin-

NFCDAB#3 - Near Enough • Een expo door QR codes
zichtbaar met publieksevent ‘gaze’ ?. Onder het motto:
digitaal is natuurlijk, vond de expositie Near Enough?
van Field Communication Digital Art Biennale Nr. 3
plaats. Dit internationale project vond verder plaats in
Noorwegen Polen, Duitsland en Griekenland. Middels
smartphone of tablet onderging de bezoeker een digitale
beleving. Zo ondekten ze dat ze meer sensoren hadden
dan ze dachten!
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Wasteland • Tot slot werkten we actief mee aan de
totstandkoming van Wasteland, een expositie in het kader
van WeMakeTheCity, over afval met foto’s van Kadir van
Lohuizen. Zowel de opening als de afsluiting vond plaats
in de tuin en de dagelijkse organisatie werd mede door
ons gefaciliteerd. De expositie zelf was langs de oever van
het IJ.
Talentontwikkeling
De locaties en zalen van de Tolhuistuin hebben beperkingen, maar bieden tegelijkertijd veel mogelijkheden op het
gebied van educatie en talentontwikkeling. De beperkingen hebben we afgelopen jaar duidelijk gemerkt in de
samenwerking met theatergroep LostProject; een groep
die onder begeleiding van de Tolhuistuin steeds meer is
gegroeid en langzamerhand richting professionele locaties
groeit. Dat betekent ook dat de faciliteiten die de Tolhuistuin kan bieden niet meer toereikend zijn. Immers, we
hebben geen vaste repetitielokalen en geen goede theaterzalen. Het is dan ook de afspraak dat deze groep de
vleugels verder uitslaat. De nieuwe voorstelling wordt wel
gefinancierd door de Tolhuistuin, maar gaat in Frascati
in première en vervolgens op tournee. Tegelijkertijd is
de Tolhuistuin voor andere, nog jongere makers en voor
scholen een ideale locatie, zeker in de zomer. Of het nu

gaat om de samenwerking met 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 fouten te maken.
Ook in de inschattingen van deze talentontwikkelingstrajecten soms fouten gemaakt. Het wordt altijd benoemd:
fouten maken mag! Maar als het dan gebeurd, is het toch
heel pijnlijk. Zo is ondanks een goede intentie en de vele
wederzijdse inspanningen, de nieuwe voorstelling van
Meral Polat toch weer niet van de grond gekomen.
LostProject • LostProject is na de première in Casco,
Tolhuistuin op locatie, met Man Down op een succesvolle tournee geweest. In het kader van De Staat van
de Man stond de voorstelling vanuit de Tolhuistuin in
Frascati. Daarnaast was de voorstelling Mirrors te zien
in het Brughuis. Deze voorstelling was oorspronkelijk
gepland voor 2017 maar kon vanwege barre weersomstandigheden niet doorgaan. In maart 2018 werd de korte
voorstelling vervolgens vier keer gespeeld en was bijna
helemaal uitverkocht. Tijdens het Fringe Festival speelde
de voorstelling nog vier keer. De indringende voorstelling
over intimiteit en prostitutie werd gemaakt door Priscilla
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Vaudelle en Tim van den Heuvel. Mirrors was een experiment met filmbeeld en theater, waarbij op een vernieuwende manier gebruik werd gemaakt van de locatie. De
inkomsten van de bar op deze avonden gingen naar het
Prostitutie Informatie Centrum

PACT+ Theater - Now What • Na drie jaar op elkaar
te zijn aangewezen stonden derdejaars PACT+ theaterstudenten nog eenmaal samen op de speelvloer met hun
eindvoorstelling in de Tuin. Insteek van de eindvoorstelling is dat ze locatie specifiek zijn, gemaakt vanuit de
Tuin en vanuit een centraal gekozen thema. In regie van
alumni Suze van Miltenburg en Bas van Rijnsoever bekijken de studenten de vraag Now What? van alle kanten.
Het publiek maakte kennis met een nieuwe generatie theaterspelers in een voorstelling met de hoofdstad als decor.

LostWords • 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. Ze sloten het jaar af met een goed bezochte
bijeenkomst over vieringen van kerstfeest, feestdagen en
verschillende gewoontes. Het publiek, van jong tot oud,
uit Noord, Zuidoost en elders in de stad was zeer actief
betrokken en deed enthousiast mee met het programma.

Educatie
Stichting Tolhuistuin richtte zich in 2018 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: Fons Vitae, Hyperion
Lyceum (VWO) en Bredero Lyceum/De Nieuwe Havo
(Havo). Via LostProject is er een connectie met de Open
Scholengemeenschap Bijlmer. Stichting Tolhuistuin draagt
bij door netwerk en expertise in het onderwijs in te zetten.
Hiernaast zijn er met onze financiële steun door onze
partners in het Paviljoen, Solid Ground Movement en
Framer Framed ook educatie activiteiten georganiseerd.
Zie voor meer informatie ook hieronder de toelichting op
de prestatie-afspraken.

Music Pitch • Music Pitch is de tweemaandelijkse
netwerk- en informatiebijeenkomst voor de muzieksector
in Nederland en België. 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.

Indian Summercamp • In 2018 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, buurten schoolgenoten. Dit jaar werden de workshops verzorgd
door theatergroep De Gasten.

Theater Na De Dam - Dat wat we delen • Deze
speciale voorstelling werd voor de Tuin gemaakt met
jongeren van de opleiding PACT+ en andere jongeren
die zich aanmeldden. In de repetitiemaanden ging een
groep jonge spelers in Amsterdam-Noord op de koffie
bij hun oudere buren. Ze spraken over hoe het was om
jong te zijn in oorlogstijd. De bijzondere gesprekken die
daar gevoerd werden, vormen de basis voor een zich
verplaatsende theatervoorstelling Dat wat we delen. Dat
wat we delen is een onderzoek naar samen sterk staan,
je verbonden voelen en de kracht van de gezamenlijke
ervaring in oorlogstijd. Tijdens de negende editie van
Theater Na de Dam spelen gelijktijdig 28 jongerenvoorstellingen: van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot
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 voorafgaand vonden openbare repetities gedurende een aantal
weken plaats in het Tuinhuis.

A’DAM Music School • Sinds 2016 is de A’DAM Music
School definitief neergestreken in het Tuinhuis. Op de zaterdagochtend worden er muzieklessen gegeven aan zowel
leerlingen in de PO leeftijd als in de VO leeftijd. Het Tuinhuis vormt de homebase voor de muziekklas. Ook tijdens
Wiekent verzorgde de A’DAM Music School verschillende
workshops en hebben de talenten van de A’DAM Music
School opgetreden tijdens het Noorderparkfestival.
Ketenverantwoordelijkheid
Het was de bedoeling om in 2018 de talentontwikkeling
te consolideren en de met Meral Polat ingezette artists in
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residency verder te ontwikkelen. In 2017 was al gebleken
dat een artist in residency traject meer vroeg dan Stichting Tolhuistuin kon bieden. In de loop van het jaar werd
steeds duidelijker dat talentontwikkeling van groepen
zoals LostProject een specifieke aanpak en begeleiding
vraagt die persoonsgebonden, en niet zomaar overdraagbaar is. Deze gewenste begeleiding in combinatie met de
steeds hogere eisen aan de zaal en repetitieruimte, die wij
in onze locatie niet kunnen bieden, hebben ertoe geleid
dat in gezamenlijk overleg is besloten de begeleiding in
een andere vorm te gieten. De financiële afspraken blijven
gelden, echter de mogelijkheid is wel opgenomen om
halverwege 2019 de afspraken opnieuw te beoordelen.
Ondertussen 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. Een voorbeeld is het jonge
duo van hovenier en kunstenaar, De Onkruidenier. Ook
zijn eind 2018 de eerste contacten gelegd met Roziena
Salihu, voor de talentontwikkeling op het gebied van
spoken word, en met Thomas van de Beek, voor talentonwikkeling op het gebied van natuur en groen. Ook
zijn er verkennende gesprekken gevoerd met sQuare, een
organisatie die ROC-alumni met een podiumkunsten- of
media-achtergrond begeleid. Als cultuurgemeenschap

koppelen we hen koppelen aan meer ervaren makers binnen het complex. We bieden hen een podium/publieke
plek, experimenteerruimte, begeleiding en organiseren
feedback.
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3 SAMENWERKING
In 2018 is er veel aandacht en energie gestoken in samenwerking. Door het vertrek van de directie en het oude
programmateam was het van essentieel belang om te
investeren in de relaties met alle partners, dichtbij op het
terrein, in de omgeving in Noord en verder weg in de stad
en wereld. Dit leverde nieuwe kansen en mogelijkheden
op: oude patronen konden worden doorbroken en nieuwe
samenwerkingen konden worden gesmeed. De oriëntatie
lag vooral op samenwerking met de andere cultuurhuizen,
verbinding met de stad en internationale programmering.
Vanaf de zomer verschoof de focus naar samenwerkingen
met de partners 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 is 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.

EYE 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. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het festival Winters Binnen, de voorstelling BLOOS en Alsof je thuis bent (zie 2. Programma).
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. Dit jaar is ondersteund door
het Prins Bernard Cultuurfonds het Cultuurfonds Noord
van start gegaan. Als stichting hebben we hieraan ook
een eerste financiële bijdrage geleverd. 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 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 vanaf de zomer vele
bijeenkomsten georganiseerd met alle huurders op het
terrein en zijn actief verbindingen aangegaan met partijen
in Noord. Het programma Wiekent was een eerste concreet resultaat van deze nieuwe samenwerking, maar ook
hebben we het Tuinhuis voor de huurders opengesteld als
extra presentatieruimte, zonder bijkomende kosten. Er
is een programmaraad en een marketingwerkgroep van
start gegaan die ieder hebben gewerkt aan een gezamenlijk programma voor 2019. Er is gestart met een planningsdocument waar de huurders van elkaar kunnen zien wat
ze doen. En er zijn plannen gemaakt voor een
gezamenlijke informele ontmoetingsruimte.

Partners in de stad met een blik op de wereld
Festivals uit de stad die in 2018 Tolhuistuin gevonden
hebben als belangrijke locatie zijn IDFA (film), Read
My World (literatuur), Museumnacht (beeldende kunst
als uitgaanscultuur), Afrovibes (focus op hedendaagse
cultuur uit het Afrikaanse continent) en Newlandfestival
(focus op muziek uit Med gebieden). 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.

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
18

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. Dat gebeurde in de programmering al door onder
andere gezamenlijk een podium te bieden aan festivals
zoals het IDFA, waarin we elk een aan ons eigen profiel
gelieerde selectie maken uit de geboden documentaires
en deze voorzien van een eigen randprogrammering. In
2018 maakten we gezamenlijk een programma met het
Nederlands Blazers Ensemble en makers uit onze eigen
achterban. Ook werken we samen in de Dramaturgische
Tafel, waarbij we jonge makers zonder theateropleiding
de handvatten bieden om research en theatertheorie
omzetten naar hun praktijk.

samenloop met een andere aanvraag in die regeling door
Podium Mozaïek is er ingestemd met het doorschuiven
van deze aanvraag naar begin 2019.

In meer praktische zin werken we tot sluit samen aan een
publieksonderzoek. Hiervoor is een projectplan opgesteld
en financiële ondersteuning aangevraagd bij het AFK in
het kader van de innovatiesubsidie regeling. Vanwege een
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4 CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP

Als stichting kunnen wij de Tuin, het Tuinhuis, het Brughuis en het Leeshuis verhuren voor aparte evenementen
en bijeenkomsten. Bij voorkeur zijn dit programma’s die

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 deze zomer veel
tijd, creativiteit en geld te steken in een gratis toegankelijk
muziekprogramma 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%. In 2018
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 en wordt dus de afweging
gemaakt aan de hand van publieksbereik, zeggingskracht
en verbinding met Noord. Die afweging wordt zowel bij
eigen producties gemaakt als bij verhuringen.
Een steeds stevigere bron van inkomsten wordt gevormd
door de winstafdracht van de VOF. (Paradiso en THT;
zij huren ca 80% 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. De afgelopen jaren
is dit percentage gestaag gegroeid en dankzij de mooie
zomer was het in 2018 aanzienlijk hoger dan voorgaande
jaren.

een publiek karakter hebben en passen in ons profiel zoals
bv Buma Music Motion. Soms gaat het ook om besloten
partijen. Die leveren relatief veel inkomsten op en toch
zouden we ze liever niet doen: een besloten partij betekent
ook dat de tuin niet toegankelijk is voor gewoon publiek
en dat past niet in onze doelstelling. Echter de financiële
taakstelling geeft ons hierin geen andere keus. Wel bekijken we de mogelijkheid of we bij besloten partijen een
deel van de Tuin open kunnen laten, zodat we ook hier de
afweging blijven maken van geld verdienen versus publieke opdracht.
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5 PUBLIEK
In het vierjaren plan was 2018 benoemd als jaar waarin de
identiteit van de Tolhuistuin verder zou worden uitgebouwd. Daar is volop aan gewerkt en door de
(her)nieuw(d)e samenwerking met de partners op het
terrein konden hier echt grote stappen gemaakt worden.
Voor de hand liggend, maar tot 2018 niet mogelijk, was
het besluit om gezamenlijk met alle partners, dus inclusief
het restaurant, op te trekken onder de naam Tolhuistuin.
Dat is een doorbraak die voor het publiciteits- en
marketingbeleid essentieel is.

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.

Het vorm en inhoud geven aan de identiteit was een klus
die we gezamenlijk met huurders en stakeholders op het
terrein zeer serieus hebben genomen. Bij het vullen van
de identiteit zijn we uitgekomen op de eerdergenoemde
verbinding van cultuur, mens en natuur in de stad. 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.
Hierbij hebben we voortgebouwd op de bestaande insteek.
Het uitwerken, uitbouwen en uitstralen van deze identiteit
zal verder plaatsvinden in 2019.

Met een goed programma, een aansluitende boodschap,
goed vindbaar en gedeeld door relevante platforms/
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 prioriteiten lijst van
aandachtspunten benoemd waaronder de kaartprijs en
kaartverkoop, de bewegwijzering op het hele terrein en
de faciliteiten in de Tuin (wc’s!). Dit wordt in 2019 verder
uitgewerkt en in actie omgezet.

Positionering
De Tolhuistuin heeft als naam een redelijk grote naamsbekendheid (Zie hiervoor ook marketingplan bij kunstenplan aanvraag 2017-2020). Echter de lading van de naam
is beperkt tot het restaurant en de muziekprogrammering
van Paradiso. Dat er ook nog andere programma’s en activiteiten zijn is bij het grote publiek niet 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/programmeert zijn veelal gericht op een klein
niche publiek. Door schaal, inhoud en uitstraling komen
ze niet uit boven het restaurant en Paradiso die veelal een
meer ‘mainstream’ publiek trekken.
Nu er geen belemmeringen meer zijn voor een gezamenlijke marketing en communicatie met alle huurders
inclusief het restaurant en Paradiso, ligger er veel kansen.
Er is een groot potentieel publiek voor de achterban van
de bijna 40 huurders, waaronder de bezoekers van het

Ook biedt de nieuwe invulling van de visie een nieuw
potentieel aan doelgroepen en marktbewerking. Om dit
verder uit te werken tot een goed plan zijn adviesgesprekken gevoerd met ervaren communicatie marketing professionals. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt.

Bereik en doelgroepen
Ook in 2018 is hard gewerkt om de grote diversiteit aan
activiteiten op het Tolhuistuin over te brengen aan het
grote publiek. De Tolhuistuin werd in print en online
media 1.148 keer genoemd, met een bereik van 54,7
miljoen. In 2017 was dit 910 keer in met een bereik van
34,7 miljoen. Het bereik van de social media pagina’s facebook werd na een kleine afname weer opgebouwd tot
26.000. Als gevolg van de nieuw ingevoerd AVG-wetgeving is het aantal abonnees op de nieuwsbrief afgenomen
maar deze wordt in 2019 in samenwerking met THT weer
flink opgebouwd. Op Instagram is het aantal volgers in
2018 toegenomen met 1100 volgers naar een totaal van
2900. De website tolhuistuin.nl is in 2018 door 202000
gebruikers bezocht, in 265000 sessies. Omdat de gegevens
van 2017 deels ontbreken is het lastig een vergelijking te
maken met het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2016
zien we in 2018 in ieder geval een stijging van 10% in het
aantal sessies.
Door het coproduceren van de programma’s hebben we
ingezet op promotie van onze partners. Zo werkten we
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met de filmprogramma’s samen met EYE, Halal en IDFA.
Voor de muziekprogramma’s werkten we samen met Paradiso, Kamermuziek Amsterdam, Music Pitch en On The
Roof. Voor de voorstellingen van LostProject werkten we
samen met Frascati en Fringe Festival. Ook deden we mee
in grote overkoepelende projecten als WeMakeThe.City.
De doelgroepen verschillen sterk per programma: sommige programma’s trekken hoofdzakelijk mensen uit
Noord, zoals de Wasserette afhankelijk van de locatie,
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.

programma’s verder uitgelicht. In deze programmaboekjes
waren interview te lezen met de makers, over hun visie,
programma en de Tolhuistuin als plek. Daarnaast werden
de buurtbewoners uitgenodigd voor de opening en voor
programma’s de zomer lang waar zij een speciale korting
aangeboden kregen.
Organisatie
Door het uitbouwen van de marketingafdeling in 2017
is er meer ruimte gekomen om de activiteiten beter te
organiseren. In de zomer is er gestart om ook de huurders
meer te betrekken bij de pr; niet alleen om het publieksbereik te vergroten, maar ook om de capaciteit te
vergroten. In 2019 moet er nog verder gezocht worden
naar een goede samenwerkingsvorm hiervoor die ook het
gewenste resultaat oplevert.
Vrijkaartenbeleid
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 hun 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.
In het geval van premières worden aparte afspraken ge-

Promotie
Met de grote algemene campagne ‘Zomer in de Tuin’
met onze jonge makers in stralende outfits en kleurige
achtergrond zetten we de Tolhuistuin weer op de kaart.
Hoewel de campagne vooral geënt was op de Tuin, de titel
was dan ook Zomer in de Tuin, waren de beelden vooral
algemeen. In programmaboekjes, die over het terrein, in
de stad en in de buurt verspreid zijn, werden de specifieke
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maakt met de coproducenten ten aanzien van het
vrijkaartenbeleid voor de premièredag.
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 gratis, met één extra bezoeker, naar de
programma’s kunnen mits zij dit een week van tevoren
doorgeven aan de ticketing medewerker.
Huurders ontvangen bij hun huurcontract een persoonlijke huurderspas waarmee zij ,met één extra bezoeker,
gratis naar de programma’s kunnen mits zij dit een week
van tevoren doorgeven aan de ticketing medewerker. Er
zijn vier huurdersplekken per programma beschikbaar.
Kortingen
Bij alle programma’s bieden wij een studenten- en een
stadspaskorting. Stichting Tolhuistuin vindt het belangrijk
dat mensen met een lager inkomen ook de
culturele programma’s kunnen bijwonen. Daarnaast
zijn er speciale CJP-kortingen. Op vertoon van deze pas
aan de kassa krijgen jongeren met een CJP-oas korting
op vooraf bepaalde en gecommuniceerde programma’s.
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.

6 MJOP
Bij de goedkeuring van de verantwoording over 2017
bleek dat de stichting ten onrechte veronderstelde hier
geen verantwoordelijkheid in te hebben. De verwarring
hierover is ontstaan doordat voorheen het Stadsdeel als
eigenaar deze planning zelf maakte en de stichting hierin
geen verantwoordelijkheid had. Echter in de subsidietoekenning van DMO staat deze verplichting expliciet opgenomen en er is dan ook alsnog een Planning opgesteld en
eind november is die alsnog toegestuurd aan de afdeling
Vastgoed en Kunst en Cultuur.

7 ORGANISATIE
In 2018 is de organisatie ingrijpend gewijzigd. Vanwege
het vertrek van twee programmeurs eind 2017 startte het
jaar met twee nieuwe programmeurs. In het tweede kwartaal werd dit gevolgd door het vertrek van de zakelijke directeur en voorts van de algemeen inhoudelijke directeur.
Het bestuur heeft daarop besloten, in overleg met de interne organisatie, een interim-directeur aan te stellen met
ingang van 1 mei. Beide nieuwe programmeurs hebben in
die periode andere uitdagende opdrachten aanvaard, die
niet meer te combineren waren. Na dit turbulente eerste
halve jaar, was de organisatie de tweede helft van het jaar
stabiel, versterkt door een nieuwe programmeur ontstond
er een gemotiveerd en geïnspireerd team.
In 2018 was het aantal fte’s in dienst gemiddeld 5.
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8 BESTUUR
Het bestuur vergaderde in 2018 vaker dan gebruikelijk: de
directiewijzigingen in het eerste kwartaal en de
contractonderhandelingen met de VOF en de Gemeente
in het tweede en derde kwartaal maakte een intensief vergaderschema noodzakelijk met een gemiddelde frequentie
van één keer per maand. De directie legde tijdens de
bestuursvergaderingen financiële verantwoording af aan
het bestuur en tussentijds aan de penningmeester.

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 • Peter Jansen (hoofd bedrijfsvoering
Scapino Ballet Rotterdam, bestuurslid ArchiNED,
bestuurslid Kunsten ‘92) - Afgetreden 31-12-2018.

Het bestuur trad waar nodig actief op: er is in 2018
intensief gewerkt aan de samenwerking met VOF en de
vernieuwing van de huurcontracten, waarbij het bestuur
niet alleen extra vergaderingen hield, maar ook regelmatig
overleg heeft gevoerd met de VOF en de
Gemeenteafdeling Kunst en Cultuur en afdeling Vastgoed.
Op basis daarvan is een voorstel uitgewerkt dat eind 2018
nog niet definitief was maar inmiddels zijn beslag heeft
gekregen. Ook heeft het bestuur overleg gehad met het
personeel in de periode van de directiewisselingen.

Alexander Weiss - (onafhankelijk adviseur, financieel specialist; penningmeester MrMotley, ONS Bank; bestuurslid vermogensbeheer Uyttenboogaart-Eliasen stichting,
secretaris Roberta’s Nursery) - aangetreden 1 april 2019.
Secretaris • Marjan Sax (filantropisch adviseur,
bestuurslid Progreso Foundation en Stichting Vrouwen Tegen Uitzetting, vicevoorzitter Committee Human
Rights Watch Nederland, vrijwilliger bij We Are Here).
Algemeen lid • Minke Schat (hoofd publiekzaken
Museum de Lakenhal in Leiden in 2018; heden directeur
Panorama Mesdag Museum; strategisch advies Stichting
Celebrating Diversity, lid RvT Taalmuseum Leiden,
Kunstredactie Into the Great Wide Open).
Rooster van aan/aftreden
Aantreden
Herbenoeming

Aftreden

Voorzitter
05-09-2014

2020

R. Post
2017

Penningmeester P. Jansen
24-10-2016
2019

2022

Secretaris J. Halewijn
05-09-2014
2017

20-03-2018

Secretaris
01-10-2015

M. Sax
2018

2021

Algemeen lid
01-03-2018

M. Schat
2021

2024

Code Cultural Governance
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.
Fair Practice
Bestuur en directie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Fair Practice Code en de betreffende
bijeenkomsten georganiseerd door de Gemeente bijgewoond. Ze onderschrijven het belang van een goede
betaling 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 april 2018 is Jeron Halewijn afgetreden als penningmeester en opgevolgd door Peter Jansen, die vervolgens
eind van het jaar is afgetreden als bestuurslid. Op 1 april
2019 treedt Alexander Weiss aan als penningmeester.
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9 TOELICHTING OP DE
KWANTITATIEVE
PRESTATIEAFSPRAKEN
Producerende activiteiten
Er zijn aan producerende activiteiten 21 eigen producties
(begroot was: 29), 89 coproducties (begroot: 81) en 26
internationale programma’s (begroot: 2) gemaakt, met
8 reprises (begroot 1), 38 uitvoeringen in Amsterdam
(begroot: 99) en 18 in de rest van Nederland (begroot:
28). Met deze producerende activiteiten trokken we
38.343 bezoekers (begroot: 14.000). Dat is 70% meer ten
opzichte van 2017 (met 22.128 bezoekers). Er zijn meer

Presenterende activiteiten
We presenteerden 18 eigen programma’s (begroot: 19), 21
ingehuurde programma’s (begroot: 138), 8 internationale
programma’s (begroot: 12) en 41 commerciële verhuren
(begroot: 40). Daarnaast programmeerden we nog 12
buurtgerichte programma’s die niet waren begroot. Met
deze activiteiten zijn 13.754 bezoekers bereikt (begroot:
27.927). Het aantal ingehuurde programma’s is wederom
ver achtergebleven bij de verwachting (21 in plaats van
138), en daarmee ook het aantal bezoekers in die categorie (6.586 in plaats van 20.756). Het lijkt erop dat hier
toch

buurtgerichte activiteiten georganiseerd die ook aanzienlijk meer meer bezoekers hebben getrokken dan verwacht. Onder eigen producties en coproducties vallen de
afzonderlijke afleveringen binnen onze series, die feitelijk
steeds als nieuw programma geproduceerd worden.

een inschattingsfout is gemaakt in de 4 jaren begroting,
alhoewel de nieuwe afspraken met de VOF er wel toe zullen leiden dat deze categorie kan groeien. Onder de eigen
programmering hebben we hier ook de tentoonstellingen
van Framer Framed geschaard, onze gezichtsbepalende
partners in het Paviljoen, waar wij jaarlijks € 20.000 euro
in investeren. De programma’s van Paradiso hebben wij
niet meegerekend. Tenslotte bereikten we met een
digitaal project dat wij coproduceerden met Stichting
Nieuwe Helden in 2018 nog eens 1412 mensen.
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Schoolgebonden activiteiten
Daarnaast ontplooide de stichting zelf op 26 momenten schoolgebonden activiteiten (begroot was:
34) en bereikten we 840 deelnemers (begroot: 1.025).
De niet schoolgebonden activiteiten kwamen op 194
(begroot 150) met 2.383 deelnemers (3.300 begroot).
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Talentontwikkelingsactiviteiten
Met de talentontwikkelingsactiviteiten bereikten 518
unieke deelnemers (begroot: 199). Bij deze overzichten hebben we niet de tentoonstellingen van Framer
Framed geteld, onze gezichtsbepalende partners
in het Paviljoen, waar wij jaarlijks € 20.000 euro in
investeren. De programma’s van Paradiso en Solid
Ground hebben wij ook niet meegerekend.

Kortom: ondanks dat 2018 een jaar was met vele
veranderingen en we veel tijd en energie moesten steken in zaken die eigenlijk niet tot de kerntaak horen
zoals contractonderhandelingen, huurverhoging en
personeelswisselingen, zijn we er met grote inzet
van het team in geslaagd over hele linie toch meer
bezoekers te trekken dan begroot met name met de
buurtgerichte producerende activiteiten. Daarbij
moet wel vermeld worden dat deze activiteiten voor
een groot deel gratis toegankelijk waren en dat heeft
dan ook negatieve gevolgen voor de recette-inkomsten, die wederom ver achtergebleven zijn bij de
oorspronkelijke begroting. Dit is ook aangekondigd
in het monitorgesprek in augustus.
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10 TOELICHTING OP DE STAAT
VAN BATEN EN LASTEN, DE
BALANS, FINANCIELE POSITIE EN
DE ANALYSE TEN OPZICHT VAN DE
BEGROTING
vastgezet. De lopende rekening sloot met een saldo van €
14.754. Het totale kas saldo was eind 2018: € 2.024. En op
de productierekening stond een bedrag van € 74.

Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA
•
Immateriële vaste activa – n.v.t.

PASSIVA
•
Eigen vermogen:

•
Materiële vaste activa (€ 65.449) – betreffen voor
een deel (€ 25.059) de boekwaarde per 31/12 van de verbouwingen en aanpassingen op het terrein, voor een deel
aanschaf inventaris en computers (€ 40.390)
•

a.
Algemene reserve - deze was eind 2015 uitgekomen op een negatief saldo (€ -76.198). Met het positieve resultaat van eind 2016 (€ 49.990) was dit voor een
groot deel al ingelopen, tot € -26.208. Deze groei is in
2017 verder doorgezet naar € 16.129 en in 2018 verder
gegroeid naar € 29.361.

Financiële vaste activa – n.v.t.

VLOTTENDE ACTIVA
•
Voorraden – n.v.t.
•

b.

c.
Meerjaren Onderhouds Plan. 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. Hiervoor is een
aparte planning en begroting gemaakt, die is verwerkt in
de begroting onder de post Onderhoud.

Vorderingen

a.
Stand debiteuren per 31/12 is € 60.699. Er is een
voorziening dubieuze debiteuren getroffen, ad € 23.458
waarmee het totaal debiteuren uit komt op € 37.241.
b.
Belastingen – betreft een bedrag van €26.094 aan
te vorderen BTW.

•
Langlopende schulden – hierin is ondergebracht
de lening van Projectbureau Noordwaarts dat in 2012
toestemming heeft gegeven een deel van de huur van de
panden (incl. rente nu een bedrag van € 129.394) later
te betalen. Dit bedrag dient in de periode 2019-2023 te
worden afgelost. De aflossingsverplichting is berekend op
€ 24.000 zodat het langlopende deel van de schuld
€ 105.394 bedraagt.

c.
Overige vorderingen (€ 108.841 betreffen de nog
te ontvangen vaste bijdragen van VOF de Tolhuistuin ter
hoogte van € 95.617, waarborgsommen (€ 10.000) betaald
aan de Gemeente. Verder is er een bedrag van € 3.224 aan
vooruit betaalde kosten.
d.

Bestemmingsreserve – n.v.t.

Effecten – n.v.t.

•
Liquide Middelen - (€ 52.029) betreffen de direct
opeisbare saldi van de drie bankrekeningen van de stichting, waaronder de spaarrekening (€ 35.177). Hiermee zijn
de waarborgsommen die de huurders bij aanvang van
hun contracten aan de stichting betalen en die in 2015
tijdelijk waren aangesproken, weer voor het grootste deel

•

Kortlopende schulden

a.

Aflossingsverrichting

b.
Crediteuren - een bedrag van € 45.070. Betreft
facturen die in 2018 zijn geboekt en die voor het grootste
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deel begin 2019 zijn betaald.
c.
Loonheffing – € 9.555. Betreft de te betalen loonheffing over de maand december 2018.
d.
Overige schulden – betreffen voornamelijk waarborgsommen van de huurders (€49.593) en overige nog te
betalen bedragen (€18.384).
Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
•
Directe opbrengsten
a.
Publieksinkomsten: in 2018 een totaal van €
18.475. In de door het bestuur vastgestelde werkbegroting 2018 was rekening gehouden met een bedrag van
€ 40.000; dat is al aanzienlijk lager dan in de 4 jarenbegroting was opgenomen (€ 120.765). Hierin zijn alle aan
het publiek gerelateerde inkomsten opgenomen. Dat wil
zeggen: kaartverkoop van door de Stichting geïnitieerde,
geprogrammeerde of gecoproduceerde activiteiten, en
(deel) inkomsten uit programma’s en inhuur. Er is minder
kaartverkoop geweest die ten gunste kwam van de Stichting. Dit is niet realistisch begroot. Ten opzichte van de
voorgaande jaren zijn de recetteinkomsten gelijk. In 2017
was het bedrag hoger vanwege een verrekeningconstructie
met het project Wijksafari.
b.
Overige directe inkomsten – bestaan
grotendeels uit de bijdrage gehuurde panden en incidentele opbrengst verhuur van tuin en zalen.
•

Indirecte opbrengsten

a.
Hier opgenomen zijn de horeca-inkomsten, waaronder de bierkickback grote zaal (20%) en tuin (10%) die
de stichting ontvangt van VOF de Tolhuistuin. Eveneens
hier begroot was een bedrag van € 40.000 aan vaste
jaarlijkse bijdrage van de VOF. In werkelijkheid is dit geworden € 50.220. Hierin is verrekend een bedrag van
- € 4.383 dat betrekking heeft op 2017 en - € 3.144 dat
betrekking heeft op 2016 omdatde uiteindelijke bijdragen
van 2016 en 2017 lager uitvielen dan begroot.
•

Subsidies en bijdragen:

a.
Subsidie Gemeente Amsterdam. De Gemeente
droeg in 2018 € 562.556 bij.
b.
Structurele overige subsidies uit publieke middelen – n.v.t. Dit was wel begroot op € 20.000

c.
Incidentele overige subsidies uit publieke middelen – n.v.t. Het bedrag dat hier was begroot was voorzien
uit de innovatieregeling van het AFK. Echter aangezien
er maar één keer per jaar een aanvraag ingediend kan
worden bij deze regeling en er door de cultuurhuizen gezamenlijk een aanvraag zou worden ingediend in dit jaar
heeft de stichting dit niet gedaan in 2018. Uiteindelijk is
de gezamenlijke aanvraag pas begin 2019 ingediend, maar
toen was het te laat voor de stichting om nog een eigen
project in te dienen.
d.
Bijdragen uit private middelen. In de begroting
2018 was € 0 begroot, gerealiseerd is: € 10.000.
LASTEN
•
Beheerslasten personeel: € 48.175 meer dan
begroot. Dit heeft te vooral maken met een overlap tussen
het vertrek van de algemene directeur en de aanvang van
de interim directeur in combinatie met afvloeiingsregelingen.
•

Beheerslasten materieel:

a.

De huisvestingskosten zijn conform 2017.

b.
De communicatie kosten zijn opgenomen onder
Activiteitenlasten materieel.
c.
Activiteitenlasten personeel: € 78.182 minder dan
begroot. Dit verschil komt vooral omdat de overige kosten
personeel begroot zijn bij personele kosten en nu verantwoord zijn in de programmakosten.
•

Activiteitenlasten materieel:

a.
Deze kosten zijn € 76.806 lager dan begroot, en
daarmee vrijwel gelijk aan 2017. Dit betreft voornamelijk
de postinkopen verhuur. Dit zijn bedragen die aan derden
(huurders van de zalen en geboutjes) ééen op één worden
doorberekend, en dus aan inkomstenkant weer terugkomen. Hier is te optimistisch begroot.
•

Afschrijvingen liggen voor 2018 in lijn met 2017.

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 en is gelukt in 2017 met een positief resultaat van € 42.335 euro. Deze tendens is in 2018 voortgezet
met een positief resultaat van € 13.232. Het is belangrijk
om het eigen vermogen verder op te bouwen niet alleen
om tegenvallende resultaten te kunnen opvangen en om
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op niveau te kunnen blijven produceren en programmeren, maar ook om de positie na 2020 veilig te stellen.
Dit betekent met het positieve resultaat van 2016 en 2017
dat we nu weer financieel stabiel zijn. We proberen een
goede balans te vinden tussen ons culturele/artistieke aanbod en de verhouding met de commerciële activiteiten.
Echter deze afweging heeft ingrijpende negatieve gevolgen
voor de recette inkomsten die lager uitvallen dan in de
vierjaren begroting is voorzien.
We zetten in op verdere verankering van de positie als
cultuurhuis in Amsterdam Noord.
Bestuur en directie houden de financiële dekking nauwlettend in de gaten. Daarnaast proberen we de inkomsten
uit recette inkomsten te vergroten en betere afspraken te
maken met de VOF.
Kortom, het bestuur is trots te kunnen zeggen dat Stichting Tolhuistuin in 2018 ondanks alle turbulentie wederom
is gelukt om in de plus te komen.
b.
Toelichting op het gerealiseerde percentage eigen
inkomsten
Het percentage eigen inkomsten is op 55,87 % uitgekomen. Hiermee is voldaan aan de eigen inkomsten-eis.
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TOT SLOT...
Het bestuur ziet dat de Stichting Tolhuistuin artistiek en
organisatorisch afgelopen jaar een enorme ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Het heeft er alle vertrouwen in dat
hiermee een goede basis is gelegd voor de toekomst. De
nieuwe huurafspraken met de gemeente en de nieuwe
samenwerking met partners en huurders kunnen met het
nieuwe Tolhuistuinteam verder worden vormgegeven. Het
bestuur verwacht dan ook in de loop van het jaar 2019 te
kunnen starten met de werving van een nieuwe directeur.

Amsterdam, 26 maart 2019

Rob Post, voorzitter

……………………………

Alexander Weiss, penningmeester

……………………………

Marjan Sax, secretaris

……………………………

Minke Schat, lid

…………………………….
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