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In november 2021 bestond Fonds voor West twee jaar! Hoewel het grootste deel van

dit bestaan zich in coronatijd heeft afgespeeld, heeft het buurtfonds een aantal kleine

maar goede stappen gezet om positie in West in te nemen. Het buurtcomité werd in

2021 versterkt met Julie Weijers, Yakunu van Santen en Koike Hess. Zij

vertegenwoordigen o.a. Oud-West, Bos en Lommer en de Staatsliedenbuurt. Bovendien

betekende dit drie nieuwe perspectieven die zorgden voor meer diversiteit op het

gebied van leeftijd, doelgroep en expertise.  

Het aantal aanvragen in West nam dit jaar iets af, een duidelijk gevolg van de

coronamaatregelen. Het buurtfonds was bovendien nog zo jong dat zij (nog) niet kon

teren op de bekendheid van hiervoor. Halverwege het jaar hebben we ook afscheid

genomen van de lokale coördinator, Dirk Kelderman, die vanaf het begin betrokken was

bij het buurtfonds. Hierom heeft de stichting tijdelijk de coördinatie van het buurtfonds

overgenomen. Dit heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan het lagere aantal aanvragen

en minder aanwezigheid in de buurt dan we hadden gewild.  
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16 toekenningen

35.976 euro
toegekend

12 stichtingen, 2
vereniging en 2
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

34 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen

WAT WE GEDAAN HEBBEN

Activiteiten Fonds voor West



In het najaar zijn we gestart met een nieuwe lokale coördinator voor de rest van 2021.

Einde van het jaar hebben we in samenspraak besloten om de opdracht daar bij te laten

en in 2022 op zoek te gaan een nieuwe coördinator voor langere tijd. 

Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a. de

nieuwe luifel voor speeltuin De Gibraltar, de Kledingbank West en projecten voor en

door jongeren. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers.

Het leeuwendeel van de evaluaties was positief. Aanvragers waren te spreken over de

heldere communicatie, snelle procedure, professionaliteit en het meedenken van het

buurtfonds. Tips die Fonds voor West meekreeg vanuit de buurt waren o.a. beter

bereikbaar zijn, betere terugkoppeling en meer buurtkennis in het buurtcomité. Het

buurtcomité gaf aan blij te zijn met de samenwerking intern dit jaar en het gevoel om

de buurt (verder) te helpen. Wel gaf het comité zelf aan dat de samenstelling van het

buurtcomité nog versterkt kan en moet worden en dat zij graag meer kleine aanvragen

van privé-personen ontvangen.
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in west ontvingen het meeste geld?
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €84.166
aangevraagd via ons digitale formulier op de website.
Fonds voor West heeft €35.976 toegekend aan mooie
initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker maken.

In 2020 ontving Fonds voor West 52 aanvragen waarvan
er 24 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat
jaar €99.649 aan. Hiervan werd €39.550 toegekend. 
In 2021, mede door de Covid 19 maatregelen ontving
Fonds voor West 34 aanvragen waarvan zij 16 projecten
voor een bedrag van €35.976 hebben toegekend. 
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Empowerment en talentontwikkeling 

Groen en publieke ruimte 

Kunst, cultuur en cultuurparticipatie 

Sport en Spel 

Verbinding en ontmoeting 

Voedsel en/of gezond eten 

Zorg en welzijn 

Volwassenen 25-65 jaar
6.3%

Hele buurt
31.3%

Ouderen boven de 65
6.3%

Specifeke doelgroepen
37.5%

Kinderen tot 12 jaar
18.8%

€ 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000

De Baarsjes 

Bos en Lommer 

Sloterdijkgebied 

Westerpark 

Heel West 



Projectvoorbeeld #4
Met een bijdrage van 2070 euro van Fonds voor West kon het Tuinkafé van 'I can change the
world with my two hands' worden opgeknapt. Het Tuinkafé is een groene oase voor bewoners
middenin de Baarsjes.

JAARVERSLAG / PAGINA 4

Het Tuinkafé bij I can change the world

with my two hands is een groene oase

middenin de Baarsjes. Op het

binnenterrein (1200m2) werken de

initiatiefnemers aan vergroening en

verduurzaming in de buurt. Ze laten zien

wat mogelijk is, en stimuleren bewoners

zelf bij te dragen aan een meer gezonde

en circulaire stad.

Wat was de vraag?

Project: Opknappen Tuinkafé 

Bijdrage Fonds voor West: 2070 euro

Aantal deelnemers in West: 1000

De initiatiefnemers dienden in maart 2021

een aanvraag in bij Fonds voor West voor

o.a. het onderhoud van het café met hun

opening van mei in zicht. 

Met het geld van Fonds voor West

hebben zij nieuw servies en apparatuur

gekocht en een buitenkast voor de stekjes

ruil van buurtbewoners. Ook is een meer

geïnvesteerd in publiciteit en bekendheid

van de binnentuin. 



LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN
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Beleeftuin De Klinker | De Klinker                                                                          € 2.750,00
De 1,5M bank | Karima Beni Driss                                                                              € 870,00
Workshops in Kas Keerweer | Kas Keerweer                                                         € 2.680,00
Vrouwen voor vrouwen van West | Stichting ZID Theater                                  € 3.000,00
Coronanood Eetclub Erasmus | Mounib Messari                                                   € 1.000,00
Buurtmaaltijden voor kwetsbaren | Stichting Samen Kracht                               € 3.000,00
I can change the world with my two hands | Tuinkafé                                         € 2.070,00
Vakantieactiviteiten in De Gibraltar | Stichting De Gibraltar                                € 3.000,00
De Buurtcamping Rembrandtpark | Stichting De Buurtcamping Amsterdam    € 3.000,00
Kledingbank Amsterdam West tot Stichting maken | Fennechien Medik-Dijk       € 600,00
Dikke Banden Races & Fietsen Parade  | St Cycle Fun Productions                    € 3.000,00
Lessen Invloed uitoefenen in Nederland | Stichting IMC Weekendschool               € 381,00
CONTRAST Stichting Seeyou@art                                                                        € 3.000,00
Vakantie voor iedereen | Stichting Samen Kracht                                                  € 1.625,00
Sterk Door Wilskracht | Voetbalvereniging Sterk Door Wilskracht                     € 3.000,00
Stichting Meneer Howard en Mevrouw Rosa's Kindercafé | de buurtkamer.      € 3.000,00



DE BUURTFONDSEN SAMEN
IN CIJFERS 
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7 buurtfondsen

151 toekenningen

316.613 euro
verdeeld

60 stichtingen, 16 verenigingen
en 55 privépersonen kregen een

bijdrage

93 vrijwillige
buurtcomitéleden357 aanvragen

60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

63 buurtcomité-
vergaderingen

2021

2020 200
toekenningen

80 vrijwillige
buurtcomitéleden

387 aanvragen
60.000 euro

budget per jaar
per buurtfonds

2020

2021

6 buurtfondsen308.272 euro
verdeeld

83 stichtingen, 8 verenigingen
en  109 privépersonen kregen

een bijdrage

57 buurtcomité-
vergaderingen


