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1. Begin van een stichting

Met de ondertekening van de akte van oprichting bij de notaris op                  

4 december 2020, was de Stichting Buurtlicht een feit. Als eerst geeft het  
verdere formaliteiten zoals een beleidsplan indienen bij de Belastingdienst 
om de ANBI status te verkrijgen.
De belangrijkste voorwaarde is de 90%-eis: ten minste 90 procent van de                         
uitgaven moet het algemeen nut dienen – dus niet het belang van de             
leden of de organisatie zelf. 

Een bankrekening openen blijkt een avontuur, omdat de banken met 
nieuwe regels voor stichtingen die bankrekeningen aanvragen lange   
wachttijden hebben.

De ANBI status is in augustus 2021 met terugwerkende kracht  vanaf  
februari 2021 door de belastingdienst verleend.
De bankrekening van Stichting Buurtlicht kon pas in november 2021      
geopend worden. 

Het omzetten van een buurtinitiatief in een stichting houdt in dat  
website, nieuwsbrief, social media een nieuwe naam krijgen. Adreslijsten  
vallen onder het AVG, duidelijk doel en beleid is  noodzakelijk. Dat kan niet  
allemaal tegelijk. 

In bestuursvergaderingen werden de eerste taken verdeeld, communicatie-
lijnen opgesteld, nader kennis gemaakt.

De grootste uitdaging voor een professionaliseringsslag is de kwestie    
van meer enthousiaste mensen aan te trekken en dit in het begin zonder    
betaling. Structureel geld wordt pas verleend als er meerdere jaren     
succesvol projecten zijn uitgevoerd. Dus gaat ons focus wel naar herfst-
en winteractiviteiten 2021/22 om ons te laten zien en buurtbewoners  
aan te trekken.



2. Uitvoering van Buurt Kunst Licht Route 21

De volgenden projecten onder de buurtinitiatief Buurtlicht zijn nog      

tijdens de lockdown uitgevoerd
• 6   januari live stream Cradam
• 10  januari live stream Nassaukerk
• 28 januari live stream Koperen Knoop
• 31  januari week van de poëzie
• 2   februari live stream Zaal 100
• 6   februari live stream Stichting Buurtwerkplaatsen

Met het verslag van de 
Buurtlicht Kunst Route 20/21 is 
het buurtinitiatief beëindigd en 
onder de nieuwe vlag van de 
stichting gaat het Buurtlicht 
verder schijnen.

Het verslag met veel info, links 
en voorbeelden van Buurtlicht 
dient als projectinformatie voor 
2021/22.
Het verslag is op aanvraag nog 
steeds verkrijgbaar.

Subsidieaanvragen bij de VSB Fonds en Fonds West worden afgewezen 
omdat we nog geen eigen bankrekening of ANBI status hebben.

Administratie en boekhouding zijn ook nieuwe werkzaamheden die 
voor de stichting accuraat en consistent verricht moeten worden.
Met advertenties bij de Vrijwilligerscentrale voor een fondsenwerver, een   
vrijwilligerscoördinator en content manager heeft Buurtlicht versterking   
gezocht. Voor de activiteiten in het najaar zijn deze – mede door de   
pandemie – echter niet gevonden.



3. Eerste projecten voor Stichting Buurtlicht

Op 8 maart heeft Buurtlicht als eerste voor Internationale Vrouwendag
50 portretten van vrouwen op de Watertoren in de Staatsliedenbuurt
gebeamd. Wat een fijne wijze om vrouwen letterlijk en figuurlijk   
in het licht te zetten. Helaas door de lockdown was er geen borrel      
mogelijk.

Buurtlicht op zaagmolen De Otter
Van 17 tot 27 maart zag je ‘s avonds als het donker was, helaas maar tot  
half negen i.v.m. de avondklok, het Buurt Kunst Licht op de molen 
verschijnen. Naast de presentatie "Lichtpuntjes" van het Stadsdorp   
Westerpark vertoont Buurtlicht het werk van buurtkunstenaars. Elke  
avond hebben zo'n 20-40 geïnteresseerden en passanten genoten van  
deze projecties vanaf de oranje brug.



4. Inschrijfformulieren voor deelnemers

De kunstenaars uit de buurt vormen de kern voor het Buurtlicht. 

Zonder de creativiteit, participatie en medewerking van de kunstenaars    
is  geen Buurt Kunst Licht en daarmee ook geen route mogelijk.
We hebben een nieuwe overeenkomst, vragenlijst en voorwaarden     
opgesteld. Buurtlicht hanteert een Creative Common License met  
naamsvermelding voor niet commercieel gebruik voor het beeldmateriaal  
van de kunstenaars.
Je kan je opgeven voor activiteiten en over een vrijwilligersvergoeding de
kunstenaar bijdrage terugverdienen.

Buurtlicht in de Centrale Markthal
Stichting BOEI zocht in de lente buurtorganisaties die wilden helpen de 
immense Centrale Markthal weer te beleven. We hebben gesolliciteerd 
en kwamen in contact. We hebben ons concept voorgelegd en 
mochten bijdragen aan het eerste nieuwe leven in de Markthal. Tijdens 
de buurtmaaltijd verzorgd door Markt Centraal waren we uitgenodigd 
het Buurtlicht in de Centrale Markthal te laten schijnen. Dat hebben we 
ook het hele jaar op zondagen gedaan.

Werk van Roos Hollebeek Werk van Aja Waalwijk



5.    Social Handprint via MAEX 
De Social Handprint is een instrument van MAEX waarmee de    
maatschappelijke impact van initiatieven en sociale ondernemingen op   
een visuele manier inzichtelijk wordt gemaakt. De Social Handprint is  
gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de   
Verenigde Naties. 

Met behulp van de Social Handprint kan men in één oogopslag zien aan   
welke SDG’s een initiatief of sociale onderneming bijdraagt. Daarnaast laat   
de Social Handprint per SDG zien met welke activiteiten en in welke mate     
een initiatief of sociale onderneming bijdraagt aan de desbetreffende  
SDG’s.  We scoren op 6 SDG's en hebben een impact van 70.000 euro als   
maatschappelijke waarde met dit tool bereikt!

www.maex.nl/amsterdam/home

6.  Subsidie van de Sociale Helden om te professionaliseren
We hebben subsidie ontvangen voor marktonderzoek en een plan van      
aanpak om van de buurtinitiatief Buurtlicht en stichting Buurtlicht te      
maken. De opdracht  hebben we verleend aan Resultaat op Maat.

De beoogde marktonderzoeksdoelgroepen zijn:
Bewoners (m/v) - Kunstenaars (m/v) - Kunstinstellingen - Horeca (-
ondernemers) - Supermarkten - Onderwijsinstellingen - Maatschappelijke   
hulpverlenende instanties - Religieuze organisaties - Gemeentelijke   
instanties - Maatschappelijke Fondsen

https://maex.nl/amsterdam/home


• Er komen nieuwe locaties bij! We zijn trots Buurtlicht in de Centrale 
Markthal te mogen presenteren. We zijn in gesprek met meer horeca 
gelegenheden, scholen en Molen De Otter. 

• Nieuw bij deze herfst/winter editie van Buurtlicht is, dat we voorafgaand 
aan de Buurtlicht routes workshops door kunstenaars laten geven op 
verschillende locaties in de buurt. Door contact met verschillende 
netwerken bereiken we meer mensen en kunnen zo aan inclusiviteit en 
diversiteit een grotere bijdrage leveren. Bij onze workshops ga je niet 
alleen met een mooi resultaat naar huis, we maken ook foto’s die later 
vertoond worden bij ons routes. Zo verbinden we mensen aan 
Buurtlicht, bouwen een community die door het hele jaar de buurt iets 
te bieden heeft door een ‘Lichtverbinding’. 

• We willen dit jaar het Buurtlicht versterken voor mensen uit kwetsbare 
groepen. Om te beginnen vooral ouderen. We hopen onze historisch 
serie Buurtfotografie te kunnen vertonen in verzorgingshuizen, 
zelfstandig wonen-projecten etc. Door immense vertoningen van het 
beeld hopen we op meer impact. We willen in gesprek met ouderen en 
ze aanmoedigen om hun foto’s en verhalen met ons te delen. 
Uiteindelijk hopen we ze te kunnen bewegen om een keer de 
drempelvrije projecties buiten te komen bekijken.

7. Nieuw activiteitenplan Licht Verbinding
In de donkere tijd van het jaar organiseren we een reeks aan    
lichtverbindingen! We gaan in het licht zetten wat aandacht verdient,
laten het licht schijnen op de talenten van de buurt en iedere              
buurtbewoner mag met zijn eigen lichtje bijdragen. 
Wat is nieuw in 2021/22? 



8. Nieuwe kunstenaars zoeken voor Buurt Kunst Licht 2021/22
In 2021 ondanks de pandemie toch weer gelukt voor de  vierde editie   

buurt kunstenaars te vinden voor het Buurt Kunst Licht
24 kunstenaars - 360 kunstwerken – 2 uur film

Met elke kunstenaar tenminste een uur gesproken en de nieuwe   
deelnameformulieren  doorgenomen.

Naast het Buurt Kunst Licht heeft Buurtlicht exposities in de Avondmarkt
en in het buurthuis de Koperen Knoop georganiseerd. Bijna iedereen heeft
een of meerdere kunstwerken kunnen verkopen.

Elke vrijdagochtend van 10 – 12 uur zit ik - projectcoördinator 
Tanja Henn in het Buurthuis De Koperen Knoop als aanspreek-
punt voor Stichting Buurtlicht.

Hania Sobolewski
Diane Lekkerkerker
Dennis Daniels
Monique Wijnschenk
Foto Morgana
Nynke Kuipers



9.   Uitvoering van Licht Verbinding
Van september tot december 2021 heeft Stichting Buurtlicht negen              
projecten in de buurt uitgevoerd. www.lichtverbindingen.nl

01. Nationale Monumentendag
zondag 12 september - Centrale Markthal

Buurtlicht is blij zijn licht in de immense Centrale Markthal te kunnen 
schijnen. Stichting BOEI heeft de herinrichting van de gigantische 
Markthal overgenomen. Buurtlicht is uitgenodigd met de Nationale 
Monumentendag een bijdrage te leveren aan de Centrale Markthal.

02. Première Buurt Kunst Licht 2021/22
vrijdag 17 september – watertoren



03. Buurtlicht steunt Molen de Otter
22 – 29 september 2021

Buurtlicht steunt molen De Otter om de Molenprijs te winnen. De oudste 
zaagmolen van Nederland wil zijn gebouwen gaan restaureren. Met 
projecties op de molen van het werk van kunstenaars uit de buurt zijn 
meer stemmen geworven voor www.molenprijs.nl/deotter

04. Nationale Ouderendag 1 oktober 2021
22 – 29 september 2021

Om ouderen op deze dag in het licht te zetten, heeft Buurtlicht vooraf 
workshops in de buurt gegeven om verbinding te maken. Er zijn  
workshops in de Stichting Mantelzorg en Dementie gegeven en ook 
foto’s bij Golden Sport gemaakt.



05. Internationale Dierendag
3 / 4 oktober 2021

06. Week van der Verbinding - Lichtjesoptocht
22 – 29 september 2021

bewonersparticipatie - dierenposter - workshops - speurtocht – projecties   
Dierenliefhebbers bij elkaar! 

Licht workshops met
Atelier Atelien
Monique Wijnschenk
Dennis Daniels



06. Week van de Verbinding
Donderdag 7 oktober lichtjesoptocht 

Boomprojecties Kippenbrug

Checkpoint Charlie

Stadsdorp Westerpark

Mary Klomp  
‘Het was verrassend, 

leuk, mooi, sfeervol…’

07. Sint Maarten
11 november 2021



08. Buurt Kunst Licht Route 2021
14 november 2021 17:30 – 21:30 uur



09. Winter- en kerst projecties

Vrijdag 10 december – zaterdag 18 december  17:30 – 19:00 uur

Door de lockdown op 19 november kon de lichtjesroute niet meer 

doorgaan. Ter compensatie heeft Buurtlicht nog dagelijkse projecties op 

de watertoren kunnen uitvoeren om het licht in de buurt te laten schijnen.

Voor kerst hebben we met ons licht nog kunnen bijdragen in het 
Westerpark tijdens de harde lockdown. Met projecties op de zijkant van 
het Conscious Hotel kon een warm gevoel op koude donkere dagen 
bezoekers beter laten voelen.



Licht Verbinding in cijfers                         www.lichtverbindingen.nl

9 Lichtverbindingen/projecten

65 projecties

9 workshops

17 locaties

56 deelnemers/ vrijwilligers

850 website bezoekers 

Over 1200 fysieke bezoekers in 4 manden

Bedankt voor het verslag en het mooie filmpje, ontzettend leuk om te zien. 

Ook leuk dat jullie de kunst op zulke uiteenlopende plekken en objecten hebben 
geprojecteerd. Echt een cadeau voor de buurt en de stad!

Kim Goldschmidt Procesbegeleider online buurtbudgetten

Buurtlicht in cijfers                                       www.buurtlicht.nl

Volgers Instagram 365

Volgers Facebook 1 k

Inschrijving Nieuwsbrief 75

Website bezoekers Buurtlicht 5840

http://www.lichtverbindingen.nl/
http://www.buurtlicht.nl/


10. Eerste financiële jaarverslag voor Stichting Buurtlicht 

Buurtlicht - verlengd boekjaar  2021
Boekjaar loopt van oprichting 3 december 2020 tot en met 31 december 2021

Balans

Activa 31-12-2021 Oprichting 3-12-2020

Kas 0 0

Regiobank saldo per 31-12-2021 731,58

Debiteuren/te ontvangen 0

Totaal 731,58

Passiva

Leningen 500 0

Crediteuren/te betalen 175

Totaal 675

Stichtingsvermogen 56,58

kosten

stichting

reclame

huur beamer

productieuren

beeldbewerking

vrijwilligers

materiaal

divers



Hartelijk dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, organisaties en 
ondernemers voor hun medewerking, hulp en enthousiasme.

Dank voor het faciliteren aan de Gemeente Amsterdam – Cradam –
Checkpoint Charlie – De Avondmarkt - Het Paviljoen

Hartelijk dank aan alle deelnemers: 
Hilde Kuiper – Atelien van Tuijl – Monique Wijnschenk - Mirjam Aalbers –
Hans Mulder – Thetis Parmenidou – Aja Waalwijk – Maarten v/d Horst –
Dennis Daniels – Saskia Arty – Roos Hollebeek – Carmen Reinieri – Peter 
de Haan – Oscar Placebo – Nynke Kuipers – Jet Kat – Ruud Hölscher –
Dorien Bellaar – Carla Baarspul

Hartelijk dank aan de muzikanten: Bart Schreuder, Vita Wilmering, David 
v/d Horst en aan Renate van de muziekles Westerpark zoals de band 
LAUW.

Vriendelijk bedankt aan Gerrie en Pieter van de Nassaukerk, aan Juul en 
Hassan van het gwl – terrein, aan Milene van het Cradam, aan Matthias 
van de Vinse School, Liselotte van het Ketelhuis, Evelien van het 
Conscious Hotel, Shahzan en Gabrielle van het buurthuis de Koperen 
Knoop, Paul van Zaal 100, Ron van IJzerwinkel Zijlstra, Jaro van 
Checkpoint Charlie, Peter van het Stadsdorp Westerpark, Hans van de 
Avondmarkt, aan Jaap van Het Paviljoen, aan Stefano en Diane van het 
Filmhuis Cavia, aan Esther van molen De Otter.

Lieve dank aan de vrijwilligers: Anna, Lumen, Dragan, Lara, Pit en Dick!

Bedankt voor de goede zorg van het bestuur van stichting Buurtlicht: 
Dorien, Claar en Willem.

Bedankt aan Vitus van Netten voor zijn enthousiasme onze administratie 
en boekhouding accuraat in te richten.

Bedankt aan Atelien van Tuijl voor de Nieuwsbrieven en het harde 
meedenken bij alle onderwerpen.



Geschreven door Tanja Henn

Februari 2022, Amsterdam

Jaarverslag 2021

Stichting Buurtlicht


