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In juni 2021 bestond Fonds voor Nieuw-West drie jaar! De aansluiting van Fonds voor

Nieuw-West bij Stichting MMA was het belangrijkste focuspunt in 2021. Voor het eerst

sinds de start van het buurtfonds in Nieuw-West kwam de aanvraagprocedure en

projectadministratie volledig bij MMA te liggen en dit moest goed afgestemd worden. In

samenwerking met de lokale coördinator hebben we veel aandacht besteed aan het

goed onderbrengen van het buurtfonds, het meenemen van het buurtcomité hierin en

zo het buurtfonds sneller, beter en efficiënter te kunnen ondersteunen.

Ondanks de coronamaatregelen nam het aantal aanvragen in Nieuw-West een klein

beetje toe. Dit zou te maken kunnen hebben met dat de criteria hetzelfde werden als bij

de andere buurtfondsen, waardoor meer initiatieven bij het buurtfonds terecht konden.

Hoewel de maatregelen het ook voor het buurtfonds moeilijker maakten om in de buurt

aanwezig te zijn, is er ook geprobeerd zo veel mogelijk mensen te ontmoeten. Zo was

Fonds voor Nieuw-West ook aanwezig bij een aantal ondersteunde projecten,

informatiemarkten in de buurt, kennisavonden in buurthuizen en werd er een wekelijks

spreekuur gehouden. 
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23 toekenningen

59.238 euro
toegekend

13 stichtingen, 3
verenigingen en 7

privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

56 aanvragen

60.000 euro
budget10 buurtcomité

vergaderingen

WAT WE GEDAAN HEBBEN

Activiteiten Fonds voor Nieuw-West



Het laatste kwartaal heeft MMA tijdelijk het lokale coördinatorschap in Nieuw-West

overgenomen en namen we afscheid van Dasha. Eind 2021 hebben we een vacature

uitgezet voor een nieuwe lokale coördinator, om te starten in het nieuwe jaar. 

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

speciale middagen voor kinderen en eenzame ouderen, een schilderwedstrijd en een

ontwikkeltraject voor maatschappelijk leiderschap voor jonge mensen in Nieuw-West. 

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. De

aanvragers waren veelal positief over het buurtfonds, specifiek over de openheid, de

heldere communicatie en de hulp die zij kregen. Tips die we meekregen vanuit de buurt

waren o.a. meer betrokkenheid, betere organisatie en sneller reageren. Het buurtcomité

zelf was positief over de aanvragen die binnenkwamen maar moesten ook wennen aan

de veranderingen vanuit en de relatie met de stichting.
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in nieuw-west ontvingen het meeste geld?
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €174.538 aangevraagd
via ons digitale formulier op de website. Fonds voor Nieuw-
West heeft €59.238 toegekend aan mooie initiatieven die de
buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Nieuw-West 46 aanvragen
waarvan er 36 werden toegekend. De buurtinitiatieven
vroegen dat jaar €103.258 aan. Hiervan werd €58.120
toegekend. 
In 2021, mede door de Covid 19 maatregelen ontving, Fonds
voor Nieuw-West 56 aanvragen waarvan zij 23 projecten
voor een bedrag van €59.238 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #6
Met een bijdrage van 4238 euro kon Yannis Roggeveen zijn project 'Klusteam Nieuwe
Amsterdammers' realiseren. Met de bijdrage van Fonds voor Nieuw-West hebben zij goede
beschermende kleding kunnen aanschaffen en mooi gereedschap. 

JAARVERSLAG / PAGINA 4

Klusteam Nieuwe Amsterdammers is een

klusteam bestaande uit statushouders en

vrijwilligers in Nieuw-west die praktische

klussen doen en meubels maken voor

ontmoetingsruimtes en buurthuizen.

Terugblik aanvragers

Project: Gereedschapskisten en

beschermende kleding voor Klusteam

Nieuwe Amsterdammers

Bijdrage Fonds voor Nieuw-West: 4238 euro

Direct in de weken na de toekenning door

Fonds voor Nieuw-West begonnen de

klussers ook hun eigen projecten te

ontwikkelen. Zo zijn twee Eritreese

statushouders, Biniam en Zeryakob,

meteen begonnen met het maken van

Eritreese snaarinstrumenten (krar

genaamd) en is Akram begonnen aan het

maken van een cartauto, om weer meer

bezig te zijn met zijn opleiding tot

automonteur die hij in het verleden heeft

gevolgd. Zo wordt het duidelijk dat het

hebben van eigen gereedschap stimuleert

tot creativiteit en ondernemerschap. 

Al snel werd het team door de hele wijk

ingezet om opknapwerk te verrichten! Zo

werkten ze aan een vitrinekast voor Vrouw

en Vaart, wordt er speelgoed getimmerd

en ontmoetingsruimtes ontworpen. 



LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN
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Tussen Andreasplein en Zwarte Pad - VI | Stichting de Driehoek                         € 500,00
This Mobile Art Gym | Stichting Art in Redlight                                                     € 1.500,00
Demonstratie sport buiten | Vereniging taekwondo Akchich.                                € 500,00
Speeltuinvereniging Sloten | Inclusieve speeltuin                                                 € 5.000,00
Sloterplas Festival - open call | Stichting DW-RS Producties.                             € 3.000,00
Zwerfies, door de kids uit de buurt De Natuurkamer                                           € 4.620,00
Dansen voor volwassenen en kinderen Buurtvereniging Wildeman                    € 3.350,00
Klusteam nieuwe Amsterdammers Yannis Roggeveen                                         € 4.283,00
Het Onbetaalbare Geluk Florence Oprinsen                                                         € 4.000,00 
Lichtpuntjes  Stichting Born Digital                                                                       € 1.000,00
Voortraject Korte Film Camouflage Bregt Pepijn Verhagen                                € 5.000,00
Riekerhaven + Stichting de Fik buurtactiviteiten                                                  € 3.900,00
Zondag Matinee Ru Paré | Ru Paré Community                                                    € 1.400,00
Sloterplas Art Festival #13 Stichting CreAmClub                                                    € 500,00
Dag van de rechten van de mens Herman Bouma                                                  € 800,00
Donut Bakkerij Menno Houtstra                                                                              € 1.700,00
Gezond koken voor Ouderen  Stichting Natuurkamer                                           € 2.155,00
Een brug vanuit de stilte Stichting Hallo-Buren                                                     € 1.430,00
Kerstpakketten | Stichting Nadia Sbai                                                                   € 3.250,00
On-Side | Imrane                                                                                                      € 1.350,00
De Amsterdamse Bakfiets | Stichting Studio Pancake                                         € 3.000,00



DE BUURTFONDSEN SAMEN
IN CIJFERS MET
TOELICHTING
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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


