Toelichting bij subsidieaanvraag Buurtcoöperatie de Eester - 2023

“de Eester legt het fundament voor de sociale basis in het OHG”
Inleiding
De start van 2022 werd nog gekenmerkt door corona. In het voorjaar
raakten we verlost van de corona-restricties en konden we als Eester
de draad weer echt oppakken. Dat was heel fijn en ook weer wennen.
Wennen voor ons, maar ook voor de bewoners. Voor de Eester als
een bewonersorganisatie, staat ontmoeting en onderlinge
verbondenheid centraal. Dat heeft onder druk gestaan en was niet
meer vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven, zoals de introductie van de
Eestermobiel, hebben hieronder geleden.
Langzaamaan kwam alles weer op gang. Om vervolgens alle remmen
los te gooien met de aankoopcampagne van de Eester. Geweldig om
te ontdekken dat bewoners de Eester een warm hart toedragen. Om
te merken dat de buurt laat zien dat de buurtruimte als kloppend hart
voor het OHG belangrijk is. Bewoners waarderen de activiteiten en
initiatieven die we met elkaar ontplooien en ontwikkelen.
De BuurtBel wordt steeds meer een begrip, de Eester Imps groeit
groter, de werkgroep Circulair richt haar pijlen op het realiseren van
een WAARhuis = een circulaire plek voor de buurt en de activiteiten
voor ouderen nemen toe in populariteit. Er is een start gemaakt met
een cultuurnetwerk en ook het winkelcentrum Brazilië ziet de Eester
als partner en zoekt samenwerking in de organisatie van buurtfeesten.
De werkgroepen Groen en Gouden Ei en de Energiecommissie
timmeren stevig aan de weg om hun ambities waar te maken.
We benadrukken het nogmaals dat betrokkenheid van bewoners voor
elkaar en bij de publieke zaak een sociale basisinfrastructuur nodig
heeft, die een vruchtbare voedingsbodem biedt om de betrokkenheid
vorm te geven en continuïteit te bieden. Die sociale infrastructuur is in
het OHG de afgelopen zeven jaar tot ontwikkeling gebracht door
Buurtcoöperatie de Eester, die daarmee een door bewoners gedragen
invulling geeft aan wat in de gemeentelijke beleidsnota’s als de sociale
basis wordt aangeduid.

Missie: In het OHG dragen
bewoners actief bij aan aan en
fijne en duurzame buurt. We zien
naar elkaar om, delen kennis en
maken samen impact voor de
buurt. Voor elkaar, met elkaar!
Visie: We nemen als bewoners in
het OHG de regie over wat wij
belangrijk vinden voor onze
woon- en leefomgeving.
Buurtcoöperatie de Eester is van
de bewoners en leden hebben
een stem in de ALV. De Eester
legt verbinding tussen bewoners,
ondernemers en buurten van het
OHG en bevordert samenhang en
betrokkenheid. Zij stimuleert en
faciliteert initiateven en neemt
zelf het initiatief om o.a. te
praten over de toekomst van het
OHG. In het bijzonder geeft de
Eester aandacht aan zorg,
duurzaamheid en cultuur. Onze
beoogde impact is een duurzame,
mooie, veilige en prettige/sociale
buurt.
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Organisatie
Tijdens de coronaperiode zijn we aan de slag gegaan met het stroomlijnen en ook enigszins
uniformeren van de organisatie. Buurtcoöperatie de Eester is de afgelopen zeven jaar sterk gegroeid
en de ontwikkeling zet zich nog vrolijk voort.
Het jaar 2022 staat in het teken van de aankoop van de Eester. Dit vraagt nogal wat van onze
organisatie. Het belang van het al eerder ingezette professionaliseringsproces is daarmee
overduidelijk geworden. Het nut en noodzaak van een goed CRM-systeem (database), van goede
communicatie en PR en een adequate financiële administratie zijn basisvoorwaarden voor de verdere
doorgroei en continuïteit. Ten behoeve van de aankoop is er een aparte Stichting de Eester in het
leven geroepen. Het proces van de aankoop is op onze website terug te vinden onder ons thema de
Eester denkt mee en lost op. Alle activiteiten die we ondernemen zijn op deze manier terug te vinden
onder vijf leidende thema’s.

De vijf leidende thema’s zijn:

Heb je behoefte aan een steuntje in de rug? Wil je juist iets betekenen voor een buurtgenoot? Zorg
voor elkaar in de buurt, daar zet de Eester sterk op in. Daarom koppelt de Eester buren aan elkaar
voor burenhulp. En we zijn benieuwd naar jouw idee voor goede zorg in de buurt!

Waar wordt jouw kind enthousiast van? De Eester verzorgt voor kinderen een breed aanbod aan
cursussen. Van knutselen, koken, yoga, dansen en percussie tot ontdekkingstochten in de natuur.
Zo ontdekt jouw kind haar/zijn passie, leert nieuwe vaardigheden en krijgt nieuwe vriendjes.

Op zoek naar een vrijetijdsbesteding? De Eester heeft zeer gevarieerde creatieve activiteiten van
theater maken, zingen en percussie spelen tot knutselen en natuurtekenen. Jaarlijks organiseren
we de OHG-loop voor hardlopers en het Eesterfestival met buurtrestaurant. Voor iedere
volwassene is er een passende activiteit!

Wil je tips hoe jij je huishouden kan verduurzamen? Wil je meer groen in de buurt? Duurzaamheid,
daar zet de Eester sterk op in. Neem deel aan één van onze vele activiteiten. Of sluit je aan bij de
energiecommissie OHG, de vergroeners of andere duurzame bewonersinitiatieven van de Eester.
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Loop je rond met een idee om het Oostelijk Havengebied veiliger, socialer of duurzamer te maken?
De Eester is benieuwd naar jouw ideeën en organiseert regelmatig een brainstorm met
buurtbewoners over de toekomst van de buurt. Of loop bij ons binnen met jouw idee en wij kijken
hoe je plan uitgevoerd kan worden!
Sociale basis versterken
De groeiende bewonersparticipatie in het Oostelijk Havengebied sluit nauw aan bij het beleid dat de
gemeente Amsterdam voor ogen staat. De gemeente Amsterdam streeft er in haar subsidiebeleid
naar om vooral die initiatieven te honoreren die de sociale basis versterken. Daarmee beoogt de
gemeente een fundament te leggen waarop samenredzaam en zelfredzaamheid betekenisvolle
begrippen worden. Er is, zo lezen wij het beleid, een behoefte om een vruchtbare voedingsbodem te
creëren waar sociaal-maatschappelijke ondersteuning in de vorm van buurtteams effectiever hun werk
kunnen doen en kunnen voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op dure voorzieningen.
Dat lukt alleen, zo leren de ervaringen met de transformatie van het sociaal domein, als die individuele
ondersteuning zich kan inbedden in een rijke sociale infrastructuur van onderlinge verbondenheid en
saamhorigheid.
Die ambitie vertaalt zich in het stimuleren van de sociale basis, die moet zorgen dat Amsterdammers
‘zich inzetten voor elkaar, hun buurt of omgeving als er hulp en ondersteuning nodig is’ om zo een
bijdrage te leveren aan ‘een kansrijke en gezonde omgeving voor alle Amsterdammers’. Onze
ervaring in het OHG, en de coronacrisis heeft dat nog eens nadrukkelijk onderstreept, is dat mensen
als dat nodig is al heel veel voor elkaar doen, voor hun directe buren en voor hun familieleden. Ze
willen vaak ook meer doen, in zeker opzicht ook voor mensen in de buurt die ze minder goed kennen,
maar ze hebben daarvoor geen vertrouwd kanaal ter beschikking. Aanmelden bij een stedelijke
instantie (zoals een vrijwilligerscentrale) is voor mensen met een volle agenda vaak een te grote stap.
Precies in dat schemergebied van ‘wel willen, maar niet doen’ functioneert in het Oostelijk
Havengebied de BuurtBel. Als een bemiddelingsplatform waarin vraag en aanbod op het sociale vlak
aan elkaar gekoppeld kan worden. De BuurtBel geeft handen en voeten aan wat wij als een kerntaak
van de Buurtcoöperatie zien: het verbinden van mensen om op enigerlei wijze wat voor elkaar te
kunnen betekenen. Maar het is meer dan dat. Het gaat om hoe we de zorg in brede zin het beste
kunnen organiseren in het OHG, in nauwe samenwerking met zorgprofessionals. We zijn het
servicepunt voor de buurt: preventief, laagdrempelig, signalerend en inspringend op de behoefte van
bewoners. Het BuurtBel-netwerk groeit met het jaar en het OHG-potentieel is nog veel groter dan nu
wordt aangeboord, ook in die overtuiging heeft corona ons gesterkt. Juist als het gaat om het
versterken van de sociale basis en de samenredzaamheid, is het zaak om de ontwikkeling van de
BuurtBel met kracht voort te zetten en steeds nauwere vormen van samenwerking met formele
zorgleveranciers tot stand te brengen. De contacten hiervoor met het sinds dit jaar functionerende
Buurtteam zijn goed en zowel wij als de professionele medewerkers van het Buurtteam zoeken naar
vormen om elkaar met in acht name van de verschillende verantwoordelijkheden en competenties zo
goed mogelijk te vinden en aan te vullen. We organiseren samen met Civic de Wijktafel; een
intensievere samenwerking met bestaande zorgnetwerken en in de wijk opererende zorgprofessionals
blijft ook voor 2023 een belangrijke prioriteit. In de overtuiging dat zoiets zich moet ‘zetten’ en dus tijd
en overleg vergt. In dat kader streven we er ook naar om de samenwerking met de ZGAO te
intensiveren en meer te formaliseren in relatie met de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld t.a.v.
gezamenlijke zorg en aanpak dementie. We zijn en blijven actief in alle vormen van samenwerking en
casuïstiekbesprekingen, zoals het Platform Informele Zorg Oost.
Op de volgende pagina de Basisinfrastructuur die nodig is om als Buurtcoöperatie de Eester in het
OHG een fundament te leggen voor de sociale basis.
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BASISINFRASTRUCTUUR BUURTCOÖPERATIE de Eester - OHG
INSTRUMENT
KOSTEN
TOTAAL / JAAR
de Eester
huur en exploitatie
€ 60.500,00
waarvan
€ 42.000
Sociale Basis
De Eester Zorg en Helpt
personele inzet
2 X 20 uur per week
€ 64.000,00
de BuurtBel – WSP
+ vrijwillige inzet
Sociale Basis
bewoners
COMMUNICATIE & PR
vormgeving,
materiaal (drukkosten) & € 10.300,00
tekstschrijven, website,
uren voor vormgeving
flyers/
webredactie,
(i.c.m. met vrijwillige
affiches/nieuwsbrief,
tekstschrijven
inzet)
campagnes
TAKEN
GEBOUW

Eesterkrant

€ 6.200,00

DIGITAL PLATFORM MBT
SOCIALE KAART,
PARTICIPATIE EN LOKALE
DEMOCRATIE

Wij 1019/Indische
Buurtbalie (OHG/IB)

Gebiedonline
(lidmaatschap), uren tbv
beheer en ontwikkeling,
redactie
communicatie/PR en
materiële kosten

ADMINISTRATIE, ICT &
BEHEER

administratie,
boekhouding, IT,
verhuur, facturering,
betalingen en andere
ondersteunende zaken

administratiekantoor
Schouten, Civicoop en
functioneel beheer,
administratie/beheer
Gastmensen en verhuur:
vrijwillige inzet

COORDINATIE &
ONTWIKKELING

Overzicht houden,
nieuwe initiatieven
herkennen en
stimuleren, netwerken
opbouwen, overleg
voeren met gemeente,
ondernemers, bewoners,
etc.

Ontwikkeling nw
activiteiten; denk aan
initiatieven die
structurele activiteiten
zijn geworden:
EesterImps, activiteiten
ouderen, Eesterfestival,
OHG Loop, Eettafel……

€ 39.000,00
Sociale Basis
(nog niet duidelijk vanuit
welk potje dit in 2023
gefinancierd wordt;
afspraak met
M.Bierlaagh om in 2023
te zoeken naar middelen
vanuit “lokale
democratisering” )
€ 36.200,00

vrijwillige inzet:
▪ verhuur en facturering
▪ roosters en overzichten
maken
▪ beheer van de ruimte
en overige facilitaire
taken
▪ ontvangst en telefoon
▪ boodschappen
gemiddeld zo’n 60 uur
per week.
€ 42.300,00
Sociale Basis
Fulltime inzet, waarvan
nu 16-32 uur betaald en
20 uur vrijwillige inzet.
I.c.m.
beheer/coördinatie
Eester.

4

Zeggenschap bewoners vergroten
Ook in 2023 bouwen we voort op de ToekomstAgenda OHG2025 die OHG-bewoners in april 2019
hebben vastgesteld (zie kader). Als het gaat om duurzaamheid, zorg, leefbaarheid, ouder worden en
openbare ruimte hebben bewoners met elkaar toekomstgerichte ambities geformuleerd. Het idee was
om daarmee een inspirerend toekomstbeeld tot stand te brengen dat voorbij de einders gaat van een
jaarlijkse begroting. Dat maakt het ook mogelijk dat bewoners
ToekomstAgenda BuurtTop 2025
aan zaken gaan werken die een lange adem hebben of
vragen om langdurige samenwerking met meerdere
1. OHG wil vooroplopen in de energietransitie,
instanties. In feite is deze agenda en de concretisering
energiecommissie neemt de regie.
daarvan een voorbeeld van een andere prioriteit van het
2. OHG zet in op 20.000 extra zonnepanelen in
gemeentebestuur, de ambitie om door democratische
2025, waarbij publieke gebouwen een
vernieuwing de burgerbetrokkenheid in Amsterdam te
substantieel aandeel leveren.
stimuleren. In het college-akkoord staat het als volgt:
3. Gemeente en bewoners gaan werken aan een
We voelen het als onze verantwoordelijkheid om de zeggenschap
Masterplan Groen OHG
van bewoners te vergroten. Niet door nieuwe stelsels op te tuigen
4. OHG maakt ruimte voor deeleconomie en
maar door met de stad het gesprek en het debat aan te gaan over
kringloopvoorzieningen
hoe dat kan en moet. Amsterdammers laten vaak en op veel
5. Er moet een nieuwe stedenbouwkundige visie
plekken zien dat zij tal van zaken prima zelf kunnen regelen. Hier
ontwikkeld worden voor de centrale OHG-asmoet de overheid steunend en niet sturend zijn. Wij kiezen voor een
Van Eesterenlaan, plein-Brazilië,
stad waarin we elkaar zien als bondgenoten in plaats van
Verbindingsdam, Azartplein
6. OHG wil in snel tempo een age friendlywijk
concurrenten. Dat betekent vertrouwen in elkaar hebben en
worden.
vertrouwen geven.
7. OHG-bewoners hebben, zeker met het oog op
In feite hebben bewoners van het OHG met de BuurtTop en
de vergrijzing, dringend behoefte aan een
de ToekomstAgenda de door het gemeentebestuur
eenduidig georganiseerde, herkenbare en
aangeboden handschoen opgenomen. In 2020 en 2021 zijn
toegankelijke zorg, waarin formele en informele
ondanks de coronacrisis op dit punt belangrijke stappen
zorg elkaar kunnen versterken en waarin
gezet. Er is een Energiecommissie tot stand gekomen waarin
samenwerking de boventoon voert.
zo’n 25 betrokken en deskundige bewoners de regie van de
8. Winkelcentrum Brazilië en de omgeving moet
energietransitie van het Oostelijk Havengebied ter hand
zich veel explicieter ontwikkelen tot het sociaal,
willen nemen. Daarnaast is een werkgroep van bewoners
cultureel en commercieel hart van de wijk.
begonnen met het uitwerken van de plannen voor de
9. OHG-bewoners willen zeggenschap (right to
vergroening van het gebied en een bankjesplan in kader van
challenge) over de bestemming op lange
age friendly. En de werkgroep Gouden Ei heeft i.s.m. OIS
termijn van publieke gebouwen als het
voormalig schoolgebouw Het Gouden Ei en het
een woonwensenonderzoek uitgevoerd m.b.t. een woonvorm
voormalig stadsdeelkantoor.
met gemeenschappelijke voorzieningen. Mede dankzij de
10. Het OHG wil een toegankelijke en diverse wijk
toegekende gelden van Oost Begroot in 2020 hebben deze
zijn en vraagt verhuurders, met name
en andere initiatieven de afgelopen twee jaar stappen
corporaties, om zich bij deze ambitie aan te
voorwaarts kunnen maken. In 2022 hebben we dit
sluiten en hun verhuur- en verkoopbeleid
gecontinueerd en ook in 2023 gaan we hiermee verder. In de
daarop af te stemmen. Het percentage sociale
loop van 2023 zullen we ons bovendien gaan oriënteren op
verhuur mag niet verder zakken.
een nieuwe BuurtTop in 2025.
11. OHG vraagt om een serieus onderzoek naar
Doorontwikkeling en continuïteit
vervoer van fietsen per fietsferry vanaf het
Die gestage groei van activiteiten en inzet van OHGZeeburgereiland om te voorkomen dat het OHG
bewoners vraagt het nodige van de organisatie van
een doorgangsgebied wordt van (ebike)
Buurtcoöperatie de Eester. Hoe groter het activiteitenpakket
fietsers.
en het aantal mensen dat binnen de organisatie actief is, hoe
meer eisen er worden gesteld aan de administratie en verantwoording, de informatietechnologie, het
beheer en het inhoud geven aan de website, et cetera. Dat vraagt om een toenemende
professionalisering en dat leidt tot structurele extra kosten. Daarnaast is er sprake van stijgende
personeels- en energiekosten en een flinke inflatie. In de aanvraag 2023 zullen we in tegenstelling
tot voorgaande jaren de bedragen verhogen met een accres van 3,2%.
De activiteiten die tijdens corona grotendeels hebben stil gelegen zijn in 2022 vrijwel allemaal weer
opgestart. Dat gaat dan om de BuurtBel (die overigens gedurende corona permanent operationeel is
gebleven), maar ook de wekelijkse Buurtmaaltijden, de activiteiten voor ouderen, Eester Imps,
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Weggeefmarkt, Reparatietafel, de dagelijkse inloop verzorgd door gastvrouwen en gastheren en de
verschillende werkgroepen op het terrein van duurzaamheid, circulariteit en wonen. In 2023 pakken
we de Eettafels weer op, evenals de OHG-loop en het Eesterfestival/Buurtfeest i.s.m. winkelcentrum
Brazilië. Nieuw is het opstarten van het culturele netwerk met een opening van het culturele seizoen in
september 2023.
Al een aantal jaren organiseren we Activiteiten voor ouderen. Tijdens de corona hebben we waar
mogelijk deze activiteiten doorgang laten vinden en twee nieuwe activiteiten ontwikkeld, Percussie en
Natuurtekenen. Dit jaar blijkt dat de activiteiten populairder dan ooit zijn en dat er behoefte is om de
frequentie uit te breiden. Daarnaast vraagt de organisatie en coördinatie een steeds grotere
investering die de vrijwilligheid inmiddels overstijgt. We willen graag tegemoet komen aan de
toenemende vraag. Dit kan alleen als het huidige budget flink omhoog gaat. In de aanvraag Sociale
Basis 2023 zullen we dan ook een hoger bedrag opnemen dan voorafgaande jaren.
In 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met het stadsdeel m.b.t. WIJ1019 en de Indische
BuurtBalie en de waarde die dit platform heeft voor stadsdeel Oost. In 2022 heeft de Eester het
beheer van de IB-balie overgenomen en is er een bezuiniging doorgevoerd van 50%. Echter er
bestaat nu nog steeds onduidelijkheid over hoe de BuurtBalies gefinancierd moeten worden. De
waarde wordt erkend en ook dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien. Medio 2022
hebben we hierover opnieuw een gesprek gevoerd met het stadsdeel en benoemd dat we met de
huidige financiering slechts het platform overeind kunnen houden en niet in staat zijn om te investeren
in verdere ontwikkeling en het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. Op basis daarvan
hebben we een klein ontwikkelbudget gekregen om een plan te maken; hieraan wordt momenteel
uitvoering gegeven. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om dit buurtplatform te financieren uit het
stedelijk budget “lokale democratisering”. Echter dit blijkt voor 2023 niet meer mogelijk. Zolang niet
duidelijk is hoe WIJ 1019 en IB-balie gefinancierd zullen worden, voeren wij het op bij de aanvraag
Sociale Basis.
Relatief nieuw zijn de Eester Imps. Een zich sterk ontwikkelend aanbod aan activiteiten voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Door het brede aanbod aan naschoolse activiteiten, kunnen kinderen ontdekken wat
hen interesseert, of juist niet. De Labs worden verzorgd door kunstenaars en ondernemers uit de
buurt. Sinds 2022 ligt de organisatie hiervan direct bij de Eester en in 2023 wordt dit op de huidige
wijze gecontinueerd. Belangrijk om te benadrukken dat de samenwerking met het kinderwerk van
Dynamo zal blijven bestaan en waar nodig verder ontwikkelt in samenwerking met een
kinderwijkcoach gericht op het bereik van “doelgroepkinderen”. In de bijlage is het plan voor 2023
uitgewerkt.
Overzicht programma en projecten 2023
Omschrijving
1. De Eester verduurzaamt

2. De Eester verduurzaamt

3. De Eester denkt mee en
lost op

PROGRAMMA’s & PROJECTEN 2023
Taken / uitvoering
coördinatie en organisatie
Bewoners
mobiliseren,
initiatieven
ondersteunen,
nieuwe initiatieven
entameren
Energiecommissie
OHG verkennend
onderzoek en
uitvoering
OHG 2025 vervolg geven aan
toekomstagenda

1,5 tot 3 dagen per week
icm vrijwillige inzet +
organisatiekosten

Kosten &
financiering
€ 31.000,00
Aanvraag
Maatschappelijke
Initiatief

1 a 2 dagen per week icm
vrijwillige inzet

PM
Aanvraag Klimaat
Neutraal

Diverse werkgroepen op het
gebied van Wonen, Age
Friendly , Cultuur, Groen en
Circulair.

PM
Komt in 2023 voor
klein deel uit
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Proces begeleiden,
vorderingen
bijhouden,
verslaglegging,
nieuwe initiatieven,
bijeenkomsten
organiseren

4. De Eester Zorgt en Helpt

5. De Eester Zorgt en Helpt

6. De Eester Zorgt en Helpt

7. De Eester Zorgt en Helpt

8. Project “eigen inkomsten
genereren”

In 2023 focus op
- nog meer
bekendheid van de
BuurtBel onder
bewoners; PR
- preventief
huisbezoek ism Civic
- verzamelen
casuïstiek/verhalen
- samenwerking
Buurtteam
- wijktafel OHG
Vergroten van het
aantal ritten.
-PR
-planning
-werven chauffeurs
Project Dementie
Signalering toename
dementie onder
buurtbewoners,
toenemende vraag
bij de BuurtBel aan
ondersteuning.
Inventariseren
behoefte aan
infopunt,
dagbesteding,
samenwerking met
zorgprofessionals.
Project zorg in de
buurt
Bewoners willen
zolang mogelijk
zelfstandig blijven
wonen en zelf regie
houden. Wat is
daarvoor nodig? Hoe
kunnen we dit
faciliteren en
ondersteunen vanuit
de Eester.
Minder afhankelijk
van subsidies. Denk
aan webshop, leden
circulaire activiteiten,

Bestemmingsreserve
(Oost Begroot
2020)
Verder middelen
in kader Lokale
Democratisering,
Maatschappelijke
Initiatief
Gebiedsagenda?
Regulier de BuurtBel
ism de coördinator

Extra financiering
via
zorgverzekeraar
i.s.m. ZGAO .
Gericht op 2023

Eindverantwoordelijkheid
bij BuurtBelcoördinator.
Dagelijkse inzet vrijwillige
planners en chauffeurs.
4 uur per week
Vanwege nasleep corona en
werving nieuwe coördinator
nog niet van de grond
gekomen.

€ 3.500,00
Sponsoring
Rittenkaarten
Fonds
PM
I.s.m. ZGAO en
huisartsen
RCOAK

PM
4 uur per week

Projectleiding en
activiteiten

€30.000,00
Vervolgsubsidie
DOEN 2023-2024
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9. De Eester leert en
recreëert

10. Eester Imps

Activiteiten
Ouderen:
Eesterkoor
Percussie
Stoelyoga
Natuurtekenen
Creatief actief
Culturele activiteiten
op zondag
Naschoolse
kinderactiviteiten
Samenwerking
kinderwijkcoach.
Ontwikkeling
programma
burgerschap.
Info mbt regeling
Jeugdfonds Sport en
cultuur.

11. De Eester leert en
recreëert
-

evenementen

OHG Loop,
Eesterfestival ism
Brazilie
de Eettafel

€ 17.000,00
Sociale Basis
€ 5.000,00
Eigen bijdragen

Faciliteren en ontwikkelen
van 20-24 workshops, 26
weken voor basisschool ll in
OHG. Bereik 175 kinderen.
Administratie en
coördinatie
contact 8e Montessori en
Piet Heinschool
Samenwerking
kinderwerk/kinderwijkcoach
Dynamo en OKT-adviseur.
Gericht op bereiken
doelgroepkinderen; 20% in
2023 en dit komende jaren
verder uitbouwen.
Veel vrijwillige inzet en
sponsoring

€ 28.500,00
Sociale Basis
(vanaf 2022)
Hierover graag
overleg met
afdeling Jeugd.
€ 12.500,00
Eigen bijdragen
ouders

€ 15.000,00
Eigen middelen,
fondsen, bijdrage
deelnemers
Kosten
vergunningen e.d.
zijn ruim 1/3 van
het bedrag.

Subsidieaanvraag Sociale Basis 2023
Buurtruimte de Eester
€ 42.000,00
De BuurtBel-wijkservicepunt
€ 64.000,00
Activiteiten Ouderen
€ 17.000,00
Coördinatie
€ 42.300,00
Eester Imps
€ 28.500,00
Wij1019/IB-balie
€ 39.000,00
Totaal
€ 232.800,00

Tot slot: de maatschappelijke waarde
De Buurtcoöperatie OHG voelt zich in hoge mate gewaardeerd door de verantwoordelijke bestuurders
en ambtenaren van het Stadsdeel Oost. De contacten zijn intensief. Het is elke keer zoeken waar de
Buurtcoöperatie past met al haar activiteiten en de waarde die we daarmee creëren. Bij elke nieuwe
begrotingscyclus wordt deze relatie echter teruggebracht tot geld, waarbij de Buurtcoöperatie de
vragende en de gemeente de gevende partij is. In de begrotingsoperaties zijn we dan gereduceerd tot
een kostenpost.
Welbeschouwd is dat een onbevredigende manier van onderlinge omgang. Wij leven in de overtuiging
dat een groeiende bewonersorganisatie met een toenemend aantal bewoners, die zich op enigerlei
wijze inzet voor de buurt en warmloopt voor een duurzame toekomst, daarmee een maatschappelijke
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waarde realiseert. Het feit dat deze zich niet in klinkende munt laat omzetten is geen reden om te
denken dat die inzet niet van waarde is.
Volgens de MAEX-index vertegenwoordigt Buurtcoöperatie de Eester een impactwaarde van ruim €
1.000.000,00 . Zie MAEX
Als we dat bedrag afzetten tegen de door de overheid ter beschikking gestelde middelen dan mag je
rustig spreken van een goed rendement, dat nog groter kan worden als de Buurtcoöperatie over lange
termijn zekerheid geboden kan worden over de continuïteit van haar basisinfrastructuur. Wat ons
betreft zou het heel goed zijn als in de verdere relatie tussen de overheid en bewonersinitiatieven
deze vorm van waardencreatie ook meegerekend kan worden.
Ondertussen dienen wij voor 2023 een subsidieaanvraag in die voortkomt uit deze gedachtegang,
waarin de overheid in financieel opzicht een verantwoordelijkheid neemt voor de basisinfrastructuur
voor burgerparticipatie in een gebied, bij voorkeur voor een langere termijn, en daarnaast
projectfinanciering ter beschikking stelt voor programma’s en projecten die bijdragen aan de
beleidsdoelstellingen van de lokale overheid en door buurtbewoners worden uitgevoerd.
Die filosofie is in deze aanvraag en begroting uitgewerkt.
Buurtcoöperatie de Eester
30 september 2023
Han Schoonderbeek, penningmeester
Meta de Vries, coördinator
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