JAARVERSLAG 2019

Het Noorderpark in Amsterdam Noord is een jong
stadspark dat nog volop in ontwikkeling is. Sinds
2013 betrekt Stichting Noorderpark bezoekers
bij het park. Hoe krijgen zij het gevoel dat het
Noorderpark echt van hen is? Nu Noord razendsnel
verandert wordt die vraag alleen maar belangrijker.
Stichting Noorderpark zet zich in voor een inclusief
park waarin oude en nieuwe Noorderlingen
elkaar ontmoeten. Een groene oase waarin sport
en beweging, recreatie en rust en ontspanning
samengaan.
In 2019 was democratisering een speerpunt, en dat
blijft het in 2020: de Stichting wil Noorderlingen
écht de kans geven om mee te praten over wat er
in het park gebeurt. Hiertoe werden het afgelopen
jaar enkele concrete initiatieven genomen, zoals
de Parkpraat en de Noorderpark Adviesraad. Ook
ondersteunde de Stichting buurtbewoners bij
het realiseren van aansprekende, goed bezochte
activiteiten. We brachten initiatiefnemers met
elkaar in contact, hielpen mee met de uitvoering en
met meldingen en vergunningen. Daarnaast was de
Stichting verantwoordelijk voor de coördinatie en
communicatie van alles wat er in en rond het park
plaatsvond. Dit jaarverslag biedt een overzicht van
onze inspanningen en resultaten.
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Aan het eind van het jaar nam Heleen Rol afscheid
als zakelijk leider van Stichting Noorderpark.
Collega’s en bestuur bedanken haar hartelijk voor
haar bijdrage en betrokkenheid. Op deze plaats past
ook een woord van dank aan onze partners, en aan
de vele vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben
ingezet om van het Noorderpark een levendig park
te maken waar iedereen zich welkom voelt. Ten
slotte zijn we de fondsen die de stichting in 2019
ondersteunden zeer erkentelijk: de Gemeente
Amsterdam, Fonds voor Noord, Stichting Haëlla,
Stichting Hulp na Onderzoek, Oranjefonds en
Decathlon Amsterdam Noord.
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INLEIDING
Het Noorderpark in Amsterdam Noord is een jong stadspark dat nog volop
in ontwikkeling is. Sinds 2013 betrekt Stichting Noorderpark bezoekers bij
het park. Hoe krijgen zij het gevoel dat het Noorderpark echt van hen is?
Nu Noord razendsnel verandert wordt die vraag alleen maar belangrijker.
Stichting Noorderpark zet zich in voor een inclusief park waarin oude en
nieuwe Noorderlingen elkaar ontmoeten. Een groene oase waarin sport
en beweging, recreatie en rust en ontspanning samengaan.
In 2019 was democratisering een speerpunt, en dat blijft het in 2020: de
Stichting wil Noorderlingen écht de kans geven om mee te praten over wat
er in het park gebeurt. Hiertoe werden het afgelopen jaar enkele concrete
initiatieven genomen, zoals de Parkpraat en de Noorderpark Adviesraad.
Ook ondersteunde de Stichting buurtbewoners bij het realiseren van
aansprekende, goed bezochte activiteiten. We brachten initiatiefnemers
met elkaar in contact, hielpen mee met de uitvoering en met meldingen
en vergunningen. Daarnaast was de Stichting verantwoordelijk voor de
coördinatie en communicatie van alles wat er in en rond het park plaatsvond.
Dit jaarverslag biedt in woord en beeld een overzicht van onze inspanningen
en resultaten.
Aan het eind van het jaar nam Heleen Rol afscheid als zakelijk leider van
Stichting Noorderpark. Haar functie is overgenomen door Pepijn Reeser.
Collega’s en bestuur bedanken Heleen hartelijk voor haar bijdrage en
betrokkenheid. Op deze plaats past ook een woord van dank aan onze
partners, en aan de vele vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben ingezet
om van het Noorderpark een levendig park te maken waar iedereen
zich welkom voelt. Ten slotte zijn we de fondsen die de stichting in 2019
ondersteunden zeer erkentelijk: de Gemeente Amsterdam, Fonds voor
Noord, Stichting Haëlla, Stichting Hulp na Onderzoek, Oranjefonds en
Decathlon Amsterdam Noord.
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ORGANISATIE

Stichting Noorderpark Trust (hierna: Stichting Noorderpark) werd op 1 januari 2019 geleid
door een onbezoldigd bestuur, dat conform de statuten de dagelijkse leiding in handen gaf
van een directie (zakelijk leider). Die zette zich in 2019 als zelfstandige in voor Stichting
Noorderpark, net als de andere leden van het kernteam. Stichting Noorderpark had in 2019
geen personeel in dienst.
BESTUUR
Wigger Verschoor
Hans van der Pot
Peter Dortwegt 		

voorzitter
penningmeester
secretaris

KERNTEAM
Heleen Rol 		
zakelijk leider
Elien van Helden		
sociaal manager
Marga van der Vlugt
communicatie- en
			marketingcoördinator
Rita Gemerts		
sportmanager
Eva Sierksma		
junior
			communicatie-assistent
VRIJWILLIGERS
Stichting Noorderpark werd in 2019 geholpen
door een groot aantal vrijwilligers. Op deze
plek spreken wij graag onze dank uit aan: Anja
Huisman, Beweegteam, Bianca Pullen, Chris
Grijns, Coco Vroom, Cynthia Hupkens, Daan
Vonk, Dennis Humprey, Flora4Life, Francine
Kersten, Gemma van Kruijsbergen, Gerard
Castelijn, gezondheidsambassadeurs Doras,
Guerda Richo, Hassan Ouamari, Howaida
Soliman, Iniek Klaarenbeek, Jamband Insulinde,
Jerry Fransberg, Jimmy Kelder, Johan Smit,
Johanna Melchers, John de Jong, Karima
Halioui, Kees Hoogervorst, Kees Meijer, Loes
Sibeijn Marcel Knerlich, Maria de Boer, Marion
Kranenburg, Mariska Benjamins, Marta Zogbi,
Meriam Scholten, Mirjam de Groot, Mirjam
de Jong, Patrick Bronswijk, Paul Vonk, Rosita
Niemel, Rudi Suliman, Sandra Bouwland, Sandra
Smeekes, Scouting Wartburg, Simone van Dijk,
Sonja Hendriksma, Thea Rombout, Venenzia
Yunomi, Wieke Wagenaar.

Stichting Noorderpark Trust

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur van Stichting
Noorderpark ontvangen voor de door hen in
die hoedanigheid verrichte werkzaamheden
geen beloning. Stichting Noorderpark werkt
met een vaste kern zelfstandigen en trekt
indien nodig per project specifieke zelfstandige
medewerkers aan. Het beloningsbeleid is in lijn
met de Governancecode Platform Sociaal Werk
Nederland en de Governance Code Cultuur en de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
PROFESSIONALISERING
Stichting Noorderpark heeft in 2019 gewerkt
aan de het stroomlijnen van de organisatie.
Daarvoor zijn onder andere alle
verantwoordelijkheden en ambities in kaart
gebracht. Op basis daarvan is een herziene
taakverdeling voor het kernteam opgesteld.
Ook is zo duidelijkheid verkregen over het
aantal uren dat minimaal nodig is om
basistaken te verrichten (jaarlijks 1,5 FTE) en
wat de minimale voorwaarde voor het medeorganiseren van activiteiten is (0,5 FTE).
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PARTNERS

Stichting Noorderpark werkte in 2019 samen met een groot aantal partijen aan een groen,
levendig en inclusief Noorderpark.
KERNPARTNER
Stichting Noorderpark ontving in de periode
2017-2019 een driejarige paraplusubsidie van
de Gemeente Amsterdam. Dankzij deze steun
kon een kleine organisatie in de lucht worden
gehouden en werden meerdere activiteiten
georganiseerd.

Parkpartner: De Tanker/Samenscholers
De (roze) Tanker, een voormalig pompstation
in het Noorderpark, is een podium en vitrine
waar cultuur wordt aangeboden in de vorm van
voorstellingen, concerten, exposities, workshops,
debatten enzovoorts. De programmering wordt
verzorgd door Stichting Samenscholers.

PARKPARTNERS
In en rond het Noorderpark zijn vele organisaties
actief. In 2019 werkte Stichting Noorderpark
samen met Bloemenkwartier, Doras, Flora4Life,
Florakokjes, Grand Café Noorderpark,
HotMamaHot, Noorderparkbad, Ouder- en
Kindteam Oud Noord, Pompet, Ray Action Sport
en Beweging, Roze Tanker, Samenscholers en
SPIN speeltuin. Ook haalden we de banden aan
met Stichting Vliegenbos en is contact gelegd met
Klaas den Broeder en Annie van buurthuis het
Anker dat begin 2020 in het Bloemenkwartier
intrekt.

Parkpartner: Stichting SPIN Speeltuinen in
Noord
SPIN is verantwoordelijk voor de (omheinde)
speeltuin Bloemenkwartier aan het Noorderpark.
Hier worden veel activiteiten voor kinderen tot
12 jaar georganiseerd.

FONDSEN EN SPONSOREN

Stichting Noorderpark ontving in 2019 financiële
steun van de Gemeente Amsterdam in de vorm
van een meerjarige paraplusubsidie. Daarnaast
waren meerdere partijen bereid een financiële
bijdrage te leveren aan een van onze projecten.
Zij staan ook bij het activiteitenoverzicht
vermeld.

Parkpartner: Grandcafé Noorderpark
Het Grandcafé is te vinden bij het
Noorderparkbad. Er worden regelmatig
activiteiten voor en door de buurt georganiseerd.
Parkpartner: Ouder en Kind Team Oud
Noord
Het OKT Oud Noord zet zich in voor het welzijn
van kinderen en ouders en is gevestigd aan het
Noorderpark. Het organiseert hier onder andere
een spelinloop en diverse trainingen.
Parkpartner: Doras maatschappelijke
dienstverlening
Elke bewoners van Amsterdam Noord kan
terecht bij Doras voor hulp. Doras is tevens
actief in het Noorderpark met de loopgroep
Noorderpark in Beweging.

Parkpartner: HotMamaHot
Creatief collectief HotMamaHot heeft
zijn thuisbasis in de Gele Pomp, in het
Noorderpark. Het organiseert hier regelmatig
(kinder)activiteiten. Ook is HotMamaHot
verantwoordelijk voor paviljoen Pompet, in het
Noorderpark.

Stichting Noorderpark Trust
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DIENSTVERLENING 2019

Stichting Noorderpark leverde in 2019 uiteenlopende diensten aan omwonenden en
belanghebbenden.
PARAPLUVERGUNNING
Wie iets in het park wil organiseren, kan
bij Stichting Noorderpark terecht voor de
benodigde vergunning. De Stichting vraagt bij
de gemeente jaarlijks een parapluvergunning
aan waardoor initiatiefnemers kunnen volstaan
met een melding. Zo zijn activiteiten sneller en
goedkoper te organiseren. Bovendien assisteren
we bij het doen van de melding. In 2019 zijn
in totaal tien meldingen gedaan. Ook zijn
enkele activiteiten gerealiseerd waarvoor een
vergunning/melding niet nodig bleek te zijn.
PARKBREDE COMMUNICATIE
In en rond het Noorderpark zijn meer dan tien
organisaties actief. Stichting Noorderpark
verzorgt richting parkbezoekers het overzicht
van alle activiteiten. De Stichting beheert
de website www.noorderpark.nl, waarop de
parkagenda en actuele berichtgeving te vinden
zijn. Activiteiten zijn ook via flyers, sociale media
en huis-aan-huisbladen onder de aandacht
gebracht.
FIETSLES IN HET PARK
In 2019 heeft Rita Gemerts mede namens
Stichting Noorderpark een fietscontainer bij
de Roze Tanker gerealiseerd. Hierin zijn fietsen
opgeslagen die gebruikt worden voor fietslessen
voor volwassenen. Vanuit de Stichting heeft Rita
Gemerts maandelijks op zondagen fietsdagen
georganiseerd: de fietsen werden gebruikt voor
begeleide fietstochten of een extra fietsles.
Belangstellenden voor de fietscursus en oudcursisten konden zo hun fietstechniek verbeteren
en in contact blijven met fietsvriendinnen en
beweegmaatjes. Een aantal cursisten heeft
via de fietsactiviteiten ook andere structurele
beweegactiviteiten in het park gevonden.
Stichting Noorderpark heeft tevens bijgedragen
aan de fietsweek die eind februari 2019
plaatsvond. Deze week was bedoeld voor
deelnemers aan de fietscursus die graag meer
vertrouwen wilden krijgen in het zelfstandig
fietsen.
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BEWEEGTEAM / LSR
In 2018 heeft Rita Gemerts (mede) namens
Stichting Noorderpark vijftien cursisten opgeleid
tot Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2,
ofwel assistent recreatiesportleiders. In 2019
zijn fondsen geworven om de cursus LSR 3 te
kunnen aanbieden. Ondanks een toezegging van
het Oranjefonds kwam de financiering niet rond;
deze ambitie wordt doorgeschoven naar 2020.
De sportvrijwilligers hebben gratis mogen
deelnemen aan de opleiding LSR 2. Als
tegenprestatie hebben zij zich gecommitteerd
om zich minimaal 30 uur in te zetten bij
beweegactiviteiten in het park. Hierdoor bleef
de betrokkenheid van de sportvrijwilligers groot.
Voor een aantal deelnemers heeft deze opleiding
en ervaring de kansen op de arbeidsmarkt
vergroot:
• Een sportvrijwilliger is aangenomen als
speeltuinleider bij stichting SPIN.
• Een sportvrijwilliger is in het Noorderparkbad
en in het Friendship Sportcentre als semibetaalde kracht aangenomen.
• Een sportvrijwilliger heeft een eigen
bootcamptraining opgezet. Deze activiteit
wordt nu geheel zelfstandig aangeboden.
• Twee sportvrijwilligers zijn aan de
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slag als assistent-sportleiders bij een
50+ conditietraining in de wijken Blauwe
Zand en Tuindorp Oostzaan.
• Twee wandelactiviteiten in het Noorderpark
(Kwiek Noorderpark en Kwiek Nordic
Walking) worden geheel zelfstandig begeleid
door de sportvrijwilligers.
De cursus LSR 3 in 2020 zal een follow-up zijn om
deze en andere sportvrijwilligers hun talenten
verder te laten ontwikkelen en hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.
COÖRDINATIE PARKPARTNERS
Stichting Noorderpark organiseerde in 2019
een zeswekelijks afstemmingsoverleg voor
alle parkpartners. Dit overleg is uitgegroeid
tot goedbezochte thematische bijeenkomsten
rondom vooraf vastgestelde thema’s.
Naast partnerinstellingen schoof ook een
gebiedsmakelaar aan. Het parkpartneroverleg is
intussen dé plek waar partijen in en rond het park
elkaar ontmoeten.
CURSUSSEN/TRAININGEN
In oktober is een BHV-cursus aangeboden aan
actieve bewoners en programmerende partners.
Zo garanderen we een veilige werkomgeving en
kunnen meer mensen activiteiten organiseren
middels de parapluvergunning - daarvoor zijn
immers vaak BHV’ers nodig. De organisatie
werd hiermee breder en platter, er zijn minder
(betaalde) professionals nodig om laagdrempelige
activiteiten in het park te organiseren en
begeleiden. Professionalisering draagt ook bij aan
een gevoel van eigenwaarde van de deelnemers
aan de cursus. Dit geldt zeker ook voor de
hierboven reeds genoemde cursussen LSR 2 en 3.
ONDERNEMEND COLLECTIEF
Stichting Noorderpark organiseerde in 2019
op regelmatige basis (circa elke 8 weken) het
Ondernemend Collectief. Hierin kwam een groep
ondernemers en actieve buurtgenoten samen
om een casus te bespreken die het park aanging.
Hoe wordt bijvoorbeeld een buurtmarkt met
een focus op makers een succes, wat is er nodig
om een project als yoga in het park te starten,
hoe wordt een evenement online goed zichtbaar,
etcetera. Professionals boden hun kennis en
expertise aan om de casus en de deelnemers
verder te helpen.

Stichting Noorderpark Trust
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DEMOCRATISERING EN INSPRAAK
In 2019 is besloten meer werk te maken
van het betrekken van geïnteresseerden en
belanghebbenden bij het gesprek over de
inrichting en het gebruik van het Noorderpark.
Eind 2019 is onder ruim duizend personen een
enquête afgenomen. Mede op basis van die
resultaten zet de Stichting in op twee initiatieven,
die beiden in 2020 concreet vorm krijgen:
1. Parkpraat
Maandelijks organiseert Stichting Noorderpark
aanvullend op de programmering een Parkpraat.
Deze korte bijeenkomsten zijn bedoeld om op
een laagdrempelige manier in gesprek te gaan
over mogelijkheden, wensen, behoeften en
ideeën.
2. Noorderpark Adviesraad
Stichting Noorderpark werkt aan de oprichting
van een groeiend buurtpanel dat zich kan
uitspreken over concrete parkvraagstukken.
Waar mag gefietst worden? Wat doen we met
loslopende honden? Wat vinden gebruikers van
de verlichting in het park? Deze en vergelijkbare
vraagstukken willen we voorleggen aan een
(groeiende) groep betrokkenen.
REGELING INTEGRAAL
MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF
Stichting Noorderpark werkt op het snijvlak
van een groot aantal domeinen: groen, sociaal,
cultureel. Traditioneel is financiering sterk
domeingebonden. In de periode 2017-2019
ontving de Stichting als een van de eerste
Amsterdamse organisaties een paraplusubsidie,
ofwel domeinoverstijgende financiering. De
Gemeente heeft in die periode het initiatief
genomen voor de domeinoverstijgende Regeling
Integraal Maatschappelijk Initiatief. Stichting
Noorderpark is hierbij intensief betrokken
geweest en heeft geadviseerd over de opzet en
invulling ervan.

Stichting Noorderpark Trust
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ACTIVITEITEN 2019

In 2019 was het hele jaar iets te doen in het Noorderpark. Er kon worden genoten van rust
en stadsnatuur en er vonden uiteenlopende activiteiten plaats. Die werden gedeeltelijk door
partners van Stichting Noorderpark georganiseerd, zoals Hotmamahot, de Roze Tanker/
Samenscholers, Bloemenkwartier, Pompet of de Florakokjes. Ook vond dit jaar opnieuw
de Buurtcamping plaats en ging voor het tweede jaar op rij de Dam tot Damloop door het
Noorderpark. De Stichting verzorgde bij een groot aantal activiteiten de communicatie
richting parkbezoekers. Verder was de Stichting zelf verantwoordelijk voor een aantal
evenementen:
ACTIVITEITEN STICHTING NOORDERPARK
Alle activiteiten werden georganiseerd
in samenwerking met omwonenden of
ondernemers uit de buurten rond het park.
De Stichting inventariseerde welke ambities
er bestonden en hielp deze te realiseren. We
namen daarvoor drempels weg en brachten
mogelijke samenwerkingspartners met elkaar
in contact. Zo werkten wij aan een levendig
park met een betrokken community. Ook
boden we omwonenden de kans hun talenten te
ontplooien. In 2019 was Stichting Noorderpark
mede-organisator van de volgende activiteiten:
Doorlopend:
Sportactiviteiten

vrijwilligers waren welkom in de Roze Tanker om
het nieuwe jaar in te luiden met een hapje en een
drankje. Ook namen we afscheid van Simon van
Dommelen, die eind 2018 zijn werkzaamheden
voor de Stichting beëindigde en overdroeg aan
Heleen Rol.
3 april:
Noorderpark Leeft #1:
‘Ontstaan van het Noorderpark’
Met nieuwsgierige parkbezoekers en buurtbewoners doken we in de ontstaansgeschiedenis
van het Noorderpark. Met uniek beeldmateriaal,
feiten en verhalen die in de vergetelheid zijn
geraakt. De presentatie was in handen van
Paul Vonk, tentoonstellingsmaker van Museum
Amsterdam Noord. Aan het eind van deze
bijeenkomst werd er verder gesproken over de
toekomst van het park en leverde men hierover
ideeën in. Eindresultaat: een illustratie van het
park van de toekomst door ontwerper Jorik
Breur.

Vanaf de lente zijn wekelijks wandelgroepen
begeleid. Geïnteresseerden konden elke zaterdag
onder begeleiding de Kwiekroute door het park
volgen. Elke donderdag is onder begeleiding van
sportvrijwilligers de Kwiekroute Nordic Walking
georganiseerd. Deelname aan deze activiteiten
was gratis.
31 januari:
Nieuwjaarsborrel
Alle parkpartners, (actieve) buurtbewoners en

Stichting Noorderpark Trust
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20 april:
Parkschoonmaak

optreden in het park. Hun vaste stek bij het
Amsterdamse Bos was niet beschikbaar, dus
zochten ze een andere plek voor het jaarlijkse
openluchtconcert. Daan Vonk van HotMamaHot
deed de productie van dit concert in opdracht
van Stichting Noorderpark.
22 juni:
Noorderparkspelen

Samen maakten we het park schoon. Deelnemers
zochten naar troep ook naar de paaseieren die
in het park waren verstopt. Het evenement
begon met met koffie/thee bij het Grand Café
Noorderpark en eindigde met een ijsje bij ijssalon
IJskoud de Beste in ruil voor een volle zak vuil.
Onder andere de Florakokjes en vele andere
buurtbewoners haalden we wel 40 kilo vuil uit
het park. Op het terras van IJskoud de Beste
verzorgde Rita Gemerts, begeleid door een
gitarist, de feestelijke afsluiting.
Met dank aan de vrijwilligers van de Kwiekroute,
Jaap-Jan de Ruyter van Grand Café Noorderpark
en Joop Jorna van ijssalon IJskoud de Beste en
Gemeente Amsterdam voor het leveren van
zakken en grijpers.
16 juni:
Vaderdagconcert

Gerard Castelijn, de ‘orkestvader’ van het
Amsterdams Jeugdorkest benaderde de Stichting
met de vraag of ze met vaderdag zouden kunnen

Stichting Noorderpark Trust

Buurtbewoner Willem van Heijningen nam in
2017 het initiatief voor de Noorderparkspelen.
Dit jaar werd voor de derde keer gestreden
om de felbegeerde Noorderparkcup. Zeer
uiteenlopende teams schreven zich in om de eer
van hun wijk of organisatie te verdedigen. Elk
team liet zien wat het in huis had, van creativiteit
en vindingrijkheid tot kracht, behendigheid en
doorzettingsvermogen. De dag werd afgesloten
met een gezamenlijk diner. Deelnemers ervoeren
dat iedereen wel ergens goed in is, kwamen in
beweging en leerden op een laagdrempelige wijze
andere buurtbewoners kennen.
De Noorderparkspelen werden mede mogelijk
gemaakt door Gemeente Amsterdam, Stichting
Haëlla, Stichting Hulp na Onderzoek, Decathlon
Amsterdam Noord en een grote groep
vrijwilligers, waaronder het Beweegteam en
Scouting Wartburg.
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7 juli:
Zomers Buurtconcert

Stigter en Nancy Wiltink van o.a. het tijdelijke
Kerstbomenbos werd informatie uitgewisseld
en kwamen er ideeën voor groene activiteiten
in het park naar boven, zoals een bomenroute
en vrijwillig helpen met het onderhoud van het
park onder begeleiding van groenbeheer van de
gemeente.
28 juli:
Parkmarkt

Johan Smit van het Symphonisch Harmonie
Orkest (SHA) benaderde de stichting met de
vraag of ze konden optreden in het park. Daarop
is er een samenwerking voorgesteld met de
Meezingers die repeteren in de Tanker, en de
schoolband van de Klimopschool. De Meezingers,
een groep ouderen die maandelijks samen zingen
onder begeleiding van de heren Ron en René,
het Orkest en de schoolband traden om beurten
op. Daardoor werd er een zeer divers publiek
op de been gebracht voor een vrolijke zomerse
muziekmiddag.

In samenwerking met Brigitte Schapendonk
werd een ‘makerseditie’ van de Parkmarkt
gerealiseerd, met bijzondere aandacht voor
(product)ontwerpers, kunstenaars en andere
makers. Het werd een mooie dag met een grote
diversiteit aan makers en het vertrouwde aanbod
uit de buurt.
8 september:
Noorderparkfestival

Deze middag werd mogelijk gemaakt dankzij
buurtbudget van Huis aan de Wijk en het Fonds
voor Noord.
10 juli:
Noorderpark Leeft #2:
‘Groene Kracht van het Noorderpark’
Tijdens Noorderpark Leeft #2 gingen we met
‘groene’ buurtbewoners en actievelingen
het park in. Samen met onder andere de
Onkruidenier, groencoach Wendy Rats (ook
van de VerbroederIJ), groenbeheerder Melvin

Stichting Noorderpark Trust

Traditioneel vond begin september het
Noorderparkfestival plaats, geproduceerd door
Over het IJ producties. Stichting Noorderpark
was betrokken bij de invulling van het
programma. Samen met andere partijen, zoals
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de Roze Tanker/Samenscholers, is ingezet
op het betrekken van omwonenden bij het
evenement door het dagelijks aanbod van het
park te voorzien van een cultureel tintje. Zo
werden natuurwandelingen gecombineerd met
een optreden van een saxofoonkwartet uit de
buurt. Op het Noorderparkfestival kon ook
worden gestemd over speelmogelijkheden voor
de nieuwe Natuurspeeltuin. In samenwerking
met de gemeente is er een stemwand ontwikkeld
met illustraties van Jorik Breur. Hierop konden
kinderen middels stickers hun voorkeur
uitspreken.

Stichting Noorderpark. Het evenement werd
mede mogelijk gemaakt door de door haar
opgeleide gediplomeerde sportinstructeurs,
Decathlon Amsterdam Noord, SPIN, Stichting
Samenscholers en Gemeente Amsterdam.
19 oktober:
Parkschoonmaak

14 september:
Heel Noorderpark beweegt!

Deelnemers werden ontvangen met een kop
koffie of thee in het Grand Café Noorderpark.
Daar vertelde Peter Smith van KLEAN als
inspiratie zijn verhaal ‘kleine beetjes helpen wél’.
Jong en oud gingen vervolgens op zoek naar
troep, op drie verschillende tempo’s:

Tijdens Heel Noorderpark beweegt! konden
geïnteresseerden in het park op laagdrempelige
wijze kennismaken met een groot aantal
sporten. Er werd onder andere gewandeld,
gefietst, gebokst, geskeelerd. Er waren gezonde
hapjes van de gezondheidsambassadeurs en
shakefietsen waarop je je eigen verse shake
‘in elkaar kon fietsen’. Ook was er Hiphop- en
Zumbales en er werd een recordpoging gedaan
zoveel mogelijk mensen tegelijk te laten bewegen
in het Noorderpark.

• Gewoon: op je eigen tempo het park in op
zoek naar afval.
• Kwiek: langs de kwiekroute, aangelegd in het
park om op een kalme manier fit te blijven met
oefeningen aan de hand van parkmeubilair.
Naast de gewone oefeningen werd er vandaag
dus ook gespeurd naar afval.
• Workout: met Ran van VitaminD gingen
deelnemers squattend het park door. De
workout duurde een uurtje, daarna wandelde
deze groep rustig door het park op om de
laatste rommel te verzamelen.
Wie een volle vuilniszak inleverde verdiende een
ijsje bij ijssalon IJskoud de Beste.
Met dank aan: Peter Smith van KLEAN, Ran Bos
van VitaminD, Jaap-Jan de Ruyter van Grand
Café Noorderpark en Joop Jorna van ijssalon
IJskoud de Beste en de vrijwilligers van de
Kwiekroute, in het bijzonder Simone van Dijk.

Heel Noorderpark Beweegt werd georganiseerd
door Rita Gemerts van RAY-action Sport
en Bewegen, tevens aanjager sport van

Stichting Noorderpark Trust
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26 oktober:
Halloween in het park
Griezelen in het park met een schrik- en horror
route. Niet té eng voor de kleintjes, maar
uitdagend genoeg voor tieners. Het veld voor
Pompet werd omgetoverd tot een speur- en
spooktocht met sportieve elementen en de
rozentuin was een spookhuis. De Florakokjes
verzorgden tijdens dit evenement een maaltijd.
Er werden ook workshops schminken, knutselen
en koken gegeven.
Met dank aan: Stichting Florakokjes, met dank
aan alle vrijwilligers, sponsors en organisaties:
Rotary Nieuwendam, Flora4life, Voedselbank,
Leefkringhuis, Stadsdeel Noord en Stichting
Noorderpark.
2 november:
Natuurwerkdag

8 december:
Winterpark Kerstmarkt
Rond het Noorderpark bestonden meerdere
ideeën voor kerstmarkten. Hieruit ontstond
een grote samenwerking van initiatiefnemers
en aanhakers die samen een grote kerstmarkt
met ijsbaantje organiseerden bij het Grand
Café Noorderpark. Buurtbewoonster Sonja
Hendriksma van de Bloemenkamer, Flora4Life,
Liza Mulder van de Tanker, een aantal studenten
Culturele- en Maatschappelijke Vorming, de
Academie van de Stad en vertegenwoordigers
van het Grand Café Noorderpark, Pompet en
het Noorderparkbad werkten samen. Tijdens de
kerstmarkt waren er kraampjes, glühwein, een
kersttombola, een levend kerstverhaal en live
muziek. Ook kon er worden geschaatst op een
heuse schaatsbaan. Bij Pompet was een dagmenu
te krijgen. Vanwege de stevige wind werd het
evenement heel anders dan vooraf bedacht, maar
dankzij de flexibiliteit en goede samenwerking
werd het toch een heel geslaagde middag.

Op de landelijke Natuurwerkdag konden
buurtbewoners onder leiding van Melvin Stigter
(Gemeente Amsterdam) helpen met het planten
van bomen. Ook werd de voormalige moestuin
goed aangepakt. Tijdens de bomentour van
Gert Snoei (natuureducatievereniging IVN)
kregen deelnemers de kans te ontdekken wat
er in het park zoal groeit en bloeit. Stichting
Noorderpark verzamelde op deze dag bijzondere
‘Natuurmomentjes’ voor de website: filmclips
waarin wordt stilgestaan bij de natuur in het
park.
Met dank aan Gert Snoei en Melvin Stigter
(Gemeente Amsterdam). Publiciteit mede via de
site van de landelijke Natuurwerkdag.

Stichting Noorderpark Trust

De Winterpark Kerstmarkt werd mogelijk
gemaakt door inzet van bovengenoemde
personen en organisaties en financiële bijdragen
van de Gemeente Amsterdam en Stichting
Noorderpark.

16

JAARVERSLAG 2019

Stichting Noorderpark Trust

17

JAARVERSLAG 2019

OVERIGE ACTIVITEITEN

Enkele ambities kregen uiteindelijk een andere invulling of zijn doorgeschoven naar 2020:
Zeepkistenderby
De zeepkistenderby is ‘gefuseerd’ met de
Amsterdamse Waterspelen en vond niet plaats
in het Noorderpark. Het park bleek niet de meest
geschikte locatie voor dit evenement. Logistiek
had het park geheel afgesloten moeten worden
en dit vonden we een te grote belasting.
Parkmobiel
Niet iedereen is in staat zich zelfstandig door
het park te bewegen. Parkmobiel kan dan
een uitkomst bieden: het betreft elektrische
golfkarretjes die aan de randen van het park
op een vaste plek gerealiseerd kunnen worden.
Dit plan is geïnitieerd door de Roze Tanker/
Samenscholers; Stichting Noorderpark staat er
welwillend tegenover en wil in 2020 kijken in
hoeverre dit gerealiseerd kan worden.

Stichting Noorderpark Trust

Moestuin Noorderpark
Een jaar of tien geleden lag er in het Noorderpark
een moestuin. Die is verdwenen door de aanleg
van een brug, maar bij enkele buurtbewoners
leefde de behoefte opnieuw een moestuin
te realiseren. Omdat voor een volwaardig
beheersplan meer steun nodig is, is dit initiatief
vooralsnog niet van de grond gekomen.
Parkbibliotheek
Bij enkele buurtbewoners leeft al langere tijd het
idee voor een parkbibliotheek, waarin bezoekers
gratis boeken kunnen plaatsen en meenemen.
Vanwege tijdgebrek bij de initiatiefnemers is dit
in 2019 helaas nog niet gerealiseerd.
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IMPACT

Stichting Noorderpark heeft grote ambities. We willen geïnteresseerden en belanghebbenden
de kans geven om mee te denken over het park, én mee te doen: iedereen is welkom om in
het park een activiteit te organiseren. Deze ambities vertaalden zich in 2019 in uitgebreide
dienstverlening, actieve samenwerking met een groot aantal partijen in en rond het park
en een veelzijdig activiteitenprogramma dat samen met omwonenden werd gerealiseerd.
Hoewel de Stichting zoekt naar een manier om impact kwantificeerbaar te maken, kan worden
geconcludeerd dat we een substantiële bijdrage aan het Noorderpark en de omliggende
buurten hebben geleverd.
BEREIK
Sportactiviteiten
Amsterdam Noord kent vele professionele
aanbieders van sport en beweging. Voor
sommige doelgroepen is de drempel echter
te hoog, bijvoorbeeld om sociale of financiële
redenen. Namens Stichting Noorderpark
richt Rita Gemerts zich op deze doelgroep. In
2019 zijn onder haar leiding vrijwel wekelijks
sportactiviteiten in het park aangeboden. Zo zijn
tientallen mensen op regelmatige basis gaan (of
blijven) bewegen.
Overige activiteiten
In 2019 was Stichting Noorderpark

Stichting Noorderpark Trust

betrokken bij de organisatie van veertien
‘groene’, sociale en/of culturele activiteiten
in het park. Activiteiten als de Winterpark
Kerstmarkt, de Noorderparkspelen en het
Noorderparkfestival trokken tussen de
honderd en tweehonderd bezoekers. Met
de Parkschoonmaak, Noorderpark Leeft en
Halloween in het Noorderpark werden per keer
gemiddeld vijftig bezoekers bereikt. In totaal
verwelkomde Stichting Noorderpark op haar
activiteiten in 2019 naar schatting zo’n 2000
bezoekers. Dankzij de uiteenlopende activiteiten
was bovendien sprake van uiteenlopende
doelgroepen: van jong tot oud, van oude
Noorderling tot nieuwkomer.
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ZICHTBAARHEID
Stichting Noorderpark heeft in 2019 hard
gewerkt om meer mensen te bereiken met onze
ambities en activiteiten. Immers, alleen zo kunnen
we de betrokkenheid bij het park echt vergroten.
Het afgelopen jaar is een assistent geworven die
aanwezig was bij veel activiteiten en de sociale
media bijhield. In 2019 realiseerde Stichting
Noorderpark onder andere:
Website www.noorderpark.nl
• Agenda waarop alle activiteiten in het park
te vinden zijn, voorzien van achtergrondinformatie en actuele berichtgeving.
• Het aantal bezoekers is gegroeid van
18.000 (2018) naar 24.000 in 2019. Het
aantal paginabezoeken lag afgelopen jaar
boven de 50.000.

Ambassadeurs
• Enkele buurtbewoners die zich inzetten voor
Stichting Noorderpark ontvingen als bedankje
een trui en/of een paraplu met daarop
het logo van de Stichting. Zo zijn zij tijdens
activiteiten herkenbaar als aanspreekpunt
en dragen ze bij aan de naamsbekendheid van
de Stichting. Tijdens Heel Noorderpark
Beweegt! zijn er goodiebags met het
Noorderparklogo verstrekt aan alle
deelnemers en vrijwilligers van die dag.

Sociale media
• Stichting Noorderpark is actief op Facebook
(Noorderpark Leeft) en Instagram
(Noorderpark). Op Facebook heeft de
Stichting intussen een vaste groep van zo’n
1000 volgers aan zich weten te binden. Met
name rond specifieke activiteiten is het bereik
groot, zoals rond de Winterpark kerstmarkt
(circa 15.000). Instagram blijkt vooral tijdens
de zomermaanden een goed middel om het
park onder de aandacht te brengen.
Nieuwsbrief
• Er zijn ruim vierhonderd geïnteresseerden
geabonneerd op de nieuwsbrief van Stichting
Noorderpark. In 2019 zijn er in totaal acht
verstuurd. In 2019 is bovendien gewerkt
aan het opzetten van adressenbestanden
rond specifieke thema’s.
Drukwerk
• Maandelijkse agendaposters (A0) en
activiteitenposters in het park en op diverse
locaties in/rondom het park. Maandelijks
werden bovendien 3.000 flyers huis-aan-huis
verspreid.
Mediabereik
• Activiteiten in het Noorderpark zijn dankzij
onze inspanningen vermeld in circa twintig
lokale uitingen en in aantal landelijke publicaties en op lokale radio en tv. Daarnaast was
sprake van een veelvoud aan online publicaties.

Stichting Noorderpark Trust
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KERNCIJFERS 2019
INKOMSTEN
Ontvangen subsidies					€
Fondsen, sponsoren en verkoop				
€

135.000
30.199

Totale inkomsten						€

165.199

UITGAVEN
Organisatie, medewerkers, vrijwilligersvergoedingen
€
Diensten en activiteiten					€

109.678
55.612

Totale uitgaven						€

165.290

Resultaat 2019						€

-91

Stichting Noorderpark Trust
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