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"Hij mis jullie en hij zegt: ik voel vrijheid in de Noordje. Hij hout van de juffen."
(bericht van de ouders van Mohammed - Noordjes Schrijflab)

Voorwoord
Noordje maakt zich sterk voor de kwetsbare jeugd van Amsterdam. Het is van groot belang om het
zelfvertrouwen, de uitdrukkingsvaardigheid en inventiviteit van kinderen en jongeren te ontwikkelen
en verbeteren, en daarmee hun zelfredzaamheid in de dagelijkse omgeving waarin ze zich nu en
later moeten manifesteren: school/ werk, thuis en op straat.
Met 12 jaar ervaring in Amsterdam Noord is Noordje goed op de hoogte van ontwikkelingen op
gebied van cultuur, onderwijs en politiek. Ze manifesteert zich in deze soms hectische dynamiek, en
speelt vanuit haar ervaring en bevindingen in op de mogelijkheden om haar missie uit te voeren:
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren middels kunsteducatie en creatief schrijven,
en hiermee hun kansen vergroten op een volwaardige deelname aan de maatschappij.
De waarde van onze missie is van onverminderd groot belang.
Met de exponentiële groei van Amsterdam Noord worden de contouren zichtbaar van een moderne
urban city. Nieuwe kantoren en woongebouwen bevolkt door hoogopgeleiden en maatschappelijk
gevestigde inwoners. De tweedeling wordt niet minder maar blijft groeien.
We zijn blij dat we in 2019 ook weer de plek en organisatie konden zijn waar creatieve ontwikkeling
ontplooiing, stimulering, en begeleiding werd geboden voor de groep die onvoldoende kan
profiteren van de sociaal economische ontwikkelingen in Amsterdam Noord.
Belangrijk voor Noordje was het opstarten van langdurig onderschoolse projecten. Met het
pilotproject Amsterdam Schrijflab op School hebben we dit kunnen realiseren. Om het project
duurzaam te maken wordt er een model van gemaakt, zodat dit kan worden gebruikt door andere
scholen en kan worden doorontwikkeld. Daarbij wordt er door VUmc een studie verricht ten aanzien
van de effectiviteit van de werkwijze en beleving door betrokkenen (kinderen, ouders, vrijwilligers,
Noordjedocenten, leerkrachten, directie).
Naast onze reguliere programma hebben we ook in 2019 weer opvallende en bijzondere activiteiten
kunnen organiseren zoals een atelierbezoek van kinderen aan kunstenaar Natasja Kensmil met
Mister Motley, de viering van het 100 jarig bestaan van Noordjes Kazerne Z, deelname aan
expertmeetings vanuit de gemeente, internationale samenwerkingen waaronder opname in het
boek Unneccessarily Beautiful Spaces for Young Minds on Fire van Dave Eggers en presentatie op de
conferentie Ecsite in Kopenhagen waarbij toegankelijkheid voor iedereen tot wetenschap centraal
stond. Tevens stuurden Noordjes Schrijflab kinderen interviewvragen in voor de Deense activiste
Matilde Bondo Dydensborg, die beantwoord en gepubliceerd werden in Illustoria magazine van

uitgeverij McSweeney’s in Amerika. Noordje is een boekenclub gestart waarbij
kinderboekenschrijvers kwamen vertellen over het schrijven van kinderboeken en werkte ze in dit
kader ook samen met het Mooie Kinderboekenfestival.
We hebben dit jaar meer aandacht gegeven aan het betrekken van ouders bij activiteiten van
Noordje door middel van oudermiddagen, het organiseren van excursies zoals een bezoek aan het
LAM Lisse, Kinderprinsengrachtfestival, het Amsterdam Lightfestival en onze jaarlijkse vaartocht met
raderboot Kapitein Anna.
Deze ontmoetingen blijken goede mogelijkheden te zijn om een verbindende rol te spelen tussen
kinderen en ouders van verschillende maatschappelijke achtergronden.
De samenwerking met scholen van het VMBO en het VO is opgestart. Echter een met een VMBO
school opgezet project bleek uiteindelijk niet toepasbaar op de school en kon daarom geen
doorgang vinden. Een op het VMBO/VO afgestemd programma werd niet gehonoreerd door het
aangevraagde fonds.
Wel hebben we eind van het jaar met het BovenIJ college een samenwerking vastgelegd voor het
begin van het nieuwe jaar.
Ook zijn we een groep gestart met de Kunstacademie voor Jongeren tussen 12-16 jaar.
Onze inspanningen met betrekking tot samenwerking met VMBO/ VO en het bereiken van jongeren
in de wijk gaan langzaam maar zeker vruchten afwerpen.
Dit jaar werd ook in aansluiting op de Conferentie Word Up! van Noordje (juli 2018) een manifest –
het Collective Belief Statement- opgesteld door het internationale netwerk van Schrijflabs waarvan
Noordje deel uitmaakt. Hiermee is een stap gezet om het internationale netwerk de komende jaren
te verstevigen.
We danken onze maatschappelijke en culturele partners, AFK, Rotary Amsterdam Noord en de
Vrienden van Noordje (bedrijven uit Amsterdam Noord) voor het mogelijk maken van onze
activiteiten.
Dankzij de inspanningen van Noordjes team en alle freelancers en vrijwilligers die zich met
enthousiasme en bevlogenheid inzetten voor Noordje, kijken we terug op een geslaagd jaar waarin
veel van onze doelen zijn gerealiseerd of in gang gezet.
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Interview Natasja Kensmil door de Noordjes met Mister Motley
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Toelichting Schoolgebonden Activiteiten binnen Amsterdam
PO, VMBO en VO
Noordje werkte onder schooltijd met de basisscholen Zeven Zeeen (schoolbreed programma
beeldende kunst), Abbs Elzenhagen (kortdurend project Schrijflab op School), basisschool de Klimop
(Noordjes Boekenclub en eenmalige workshop), Kunstschooldagen ( 2 scholen Noord, 11 scholen
buiten Noord), IJdoornschool en de Botteloef (Amsterdam Schrijflab op School).
De samenwerking met scholen van het VMBO en het VO is opgestart. Echter een met een VMBO
school opgezet project bleek uiteindelijk niet toepasbaar op de school en kon daarom geen
doorgang vinden. Een op het VMBO/VO afgestemd programma werd niet gehonoreerd door het
aangevraagde fonds.
Wel hebben we eind van het jaar met het BovenIJ college een samenwerking vastgelegd voor het
begin van het nieuwe jaar.
Onze inspanningen met betrekking tot samenwerking met VMBO/ VO en het bereiken van jongeren
in de wijk gaan langzaam maar zeker vruchten afwerpen.
Toelichting Niet-schoolgebonden Activiteiten binnen Amsterdam
4-12 jaar
Het aantal deelnemers in de leeftijd van van 4-12 jaar, bestaat uit deelnemers aan diverse projecten
bij Noordje, op locatie en tijdens festivals en evenementen.
Projecten in de wijk bij Noordje:
Schrijflab in Kazerne Z, Noordjes Kunstacademie, Noordje naar het Museum, Plaatjes en Praatjes,
Boekenclub, Noordje in t Wild, Kinderfeestjes, Krijt je Rot, Eerste Hulp Bij Lampionnen, Eerste Hulp
bij Surprises, 100 jaar bestaan Kazerne Z.

100 jaar Kazerne Z

Projecten op locatie, evenementen en festivals:
Zomerschool Amsterdam Noord, Ster van Noord, Talentontwikkeling, Laat je Zien Laat je Horen,
Vaartocht Kapitein Anna, Zomer in Noord, Kinderprinsengrachtfestival, Buikslotermeerfestijn,
Noorderparkfestival, Mooie kinderboekenfestival, Amsterdam Light Festival en bezoek aan LAM
Lisse. 24HR Noord, We Make the City.

Ouders en kinderen Amsterdam Light Festival

Zomerschool -Staat van het Klimaat

12-18 jaar
De deelnemers van deze groep bestaan uit leerlingen die maatschappelijke stages volgen bij
Noordje.
En deelnemers aan de Kunstacademie voor Jongeren tussen 12-16 jaar.
Een vrijwilliger van 15 die wekelijks begeleiding biedt in het Schrijflab.

Excursie Kunstacademie voor Jongeren

>18 jaar
Het aantal deelnemers in de leeftijd >18 bestaat uit stagiairs van de opleidingen Sociaal
Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming en ROC MBO College Zuid- House
of Events, trainingen aan vrijwilligers en docenten van Noordje, maatschappelijke betrokkenheid
vanuit a.s.r. verzekeringen. Het grootste deel betreft deelname van ouders aan presentaties,
evenementen en festivals.
Toelichting Niet-schoolgebonden Activiteiten buiten Amsterdam
>18 jaar
Noordje maakte deel uit van een presentatie op de Conferentie Ecsite in Kopenhagen, op uitnodiging
van Northern Light in Amsterdam. De titel van de presentatie was: And now, breathe... Creating
equitable formats and safe spaces. In samenwerking met Niek D'Hondt van Ekoli uit Belgie, Lizzy
Bakker (Northern Light) en Kenneth Skeldon van de Wellcome Genome Campus - Connecting Science
uit Cambridge.

Bereik
Het totaal van alle deelnemers aan de activiteiten van Noordje op school en in de wijk is 2619.
Het totaal aantal deelnames van deze groepen aan onze projecten is 8635.
Organisatie
Staf Noordje
Directeur Saskia Noordhuis - 0,8 fte
Projectadministratie Ramona de Wit - 0,4 fte
Projectleider Pien Wesselink/ Joos Jonges/ Sanne Bijen- 0, 5 fte
Coördinator Schrijflab Jannemiek Wijdeven- 0,3 fte
Algemene zaken Peter Noordhuis (vrijwilliger) - 0,4 fte
Sponsor Medewerker Cor Visser (vrijwilliger) - 0,4 fte
Boekhouding Administratiekantoor E. Bijsterbosch
Vormgeving Jelle Post
Opmerking: De wisseling in projectleiding gedurende het jaar is van invloed geweest op de
slagkracht van de organisatie. Inmiddels is dit opgelost en is de organisatie weer in balans.
Freelancers en vrijwilligers
De uitvoering van projecten en activiteiten van Noordje op school en in de wijk worden uitgevoerd
door freelancers op gebied van beeldende kunst en taal.
In het Schrijflab is een groep van 35 actieve vrijwilligers, die 1 of meerdere malen per maand hun tijd
doneren aan de kinderen die in het Schrijflab komen voor huiswerkbegeleiding en creatieve kunsten taalworkshops.
Samenwerkingen
Noordje is verweven in het steeds groter wordende netwerk van culturele en maatschappelijke
organisaties in Amsterdam Noord en schakelt hierdoor ook sneller als het gaat om koppeling
betreffende de doelgroep, kennisdelingen, bijeenkomsten en samenwerking in projecten.
Samenwerkingspartners in Amsterdam Noord zijn o.a. DAT!school, Muziekschool Amsterdam Noord,
SPIN, Stichting Wijsneus, Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie, scholen PO en VO in Amsterdam
Noord, Musea in Amsterdam, Leefkringhuis, Samen DOEN, Stichting Kleine Lettertjes,
Kinderprinsengrachtfestival, Noorderparkfestival, 100% Noord app (app waarop welzijnsorganisaties
uit Amsterdam Noord zijn aangesloten voor snel contact en hulp), Vrijwilligerscentrale Amsterdam.

Stichting Noordjes Kinderkunst
Noordje is een ANBI instelling:
Stichting Noordjes Kinderkunst.
RISN(fiscaal nummer): 8187.76.389.B.01.
KvK-nummer: 34288794.
Post- en bezoekadres: Zamenhofstraat 14B, 1022 AC Amsterdam.
Functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Annemarie van Eekeren
Secretaris: Martijn (achternaam bekend bij de stichting)
Penningmeester: Ronald van Lent

Bestuurslid: Dorothy Carvalho de Sena
De stichting is georganiseerd volgens het bestuur+directie-model, volgens de Cultural Governance.
Het beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten, buiten een niet-bovenmatige vergoeding van de door hen terzake van
hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium.
De directeur wordt aangesteld door het bestuur op basis van een fulltime contract. De beloning
wordt door het bestuur vastgesteld.
De financiële verantwoording: Zie bijgaande balans en resultatenrekening 2019.
Toelichting op de jaarrekening
Opbrengsten
Bij publieksinkomsten valt op te merken dat de Z store is in hoofdzaak is ingericht als een educatieve
entree voor de kinderen, met produkten voor de ‘Geheim Agent Z’. De opbrengsten uit de Z store
zullen marginaal blijven.
De sponsorinkomsten zijn dankzij inspanningen van onze vrijwilliger sponsorwervingen weer
gestegen.
Overige inkomsten laten een daling zien die in hoofdzaak wordt verklaard door minder opdrachten
op het gebied van talentontwikkeling vanuit Stichting Wijsneus.
De inspanningen om onderschoolse langlopende projecten te realiseren hebben geleid tot bijdragen
vanuit de Innovatieregeling AFK en Stichting Onderwijs Steunfonds.
Hiermee kunnen we constateren dat er voldoende opbrengsten zijn verworven om ons
jaarprogramma uit te kunnen voeren.
Kosten
Van bureau en organisatiekosten is op te merken:
Reis- verblijf en representatiekosten - het verschil hierbij wordt voor een groot deel veroorzaakt
door congresbezoek Kopenhagen, reiskosten van vrijwilligers die van verder weg komen,
parkeerkosten.
De automatiseringskosten betreffen in hoofdzaak inkoop geheugencapaciteit.
De post overige bureaukosten bestaat voornamelijk uit verminderde aftrekbaarheid BTW in verband
met het uitvoeren van veel schoolprojecten, ca 7800 euro. Overige kosten betreft lidmaatschap
Perfect View, Parool, KPN en kerstborrel.
De beheerslasten van de organisatie blijven vrijwel gelijk aan de gestelde prognose.
Hetzelfde kunnen we opmerken ten aanzien van activiteitenkosten van personeel en materieel.

Vooruitblik 2020
Noordje gaat in 2020 de samenwerking met het VMBO en VO intensiveren en op deze manier
jongeren in te schakelen bij de ontwikkeling van haar plannen en ambitie voor een museum voor de
jeugd in Amsterdam Noord.
Noordje gaat ook meer gebruik maken van de expertise die aanwezig is bij de Vrienden van Noordje.
Dit betreft bedrijven in de creatieve sector die gekoppeld kunnen worden aan programma’s voor VO
en VMBO (communicatie, ontwerp, IT).

Het Innovatieve project Amsterdam Schrijflab op School wordt afgerond en afgesloten met een
blauwdruk en een presentatie die als basis dienen voor een vervolgtraject op meerdere scholen.
Noordje gaat haar Schrijflab in 2020 uitbreiden naar de wijk de Banne in Amsterdam Noord.
In 2020 vindt de conferentie van internationale schrijflabs in Kopenhagen plaats in navolging van
Noordjes conferentie Word Up! in 2018.
In 2020 wordt de Noordjes Kunstacademie uitgebreid om het bereik met betrekking tot
talentontwikkeling op gebied van beeldende kunst te vergroten.
Een belangrijk aandachtspunt in 2020 wordt ouderbetrokkenheid om te zorgen dat de verbinding
met het thuisfront wordt versterkt.

Oudermiddag in het Schrijflab
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