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 1. VOOR 
 WOORD 
 EN SAMEN 
 VATTING 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Urban 
Resort Amsterdam en de bijbehorende 
stichtingen. Dit jaarverslag is een aanvulling 
op de jaarrekening 2017, zoals vastgesteld 
door het bestuur van Urban Resort en 
goedgekeurd door de accountant. Het 
is ook meteen een compilatie van de 
samenvattingen van de jaarverslagen per 
pand, die Urban Resort ieder jaar maakt. De 
stichting krijgt daarvoor subsidie van Bureau 
Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam. 
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Dit jaarverslag is bedoeld voor zowel de direct betrok-
kenen bij Urban Resort - huurders, medewerkers, be-
stuur en de raad van toezicht - als voor geïnteresseer-
den en belanghebbenden buiten de organisatie. Bij 
het opstellen van het jaarverslag hebben we de richtlij-
nen van de Governance Code Cultuur (een instrument 
voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector) 
en van de ANBI zo veel mogelijk gevolgd, al komt Urban 
Resort niet in aanmerking voor de ANBI-status. 

Voor Urban Resort was 2017 het jaar van het 10-jarig 
bestaan. Dat is uitbundig gevierd met een Urban Talk 
en het grootse evenement Urban Culture Days. Tij-
dens de Urban Talk zegde toenmalig wethouder Kajsa 
Ollongren, inmiddels vicepremier, toe dat het verplicht 
wordt om broedplaatsen in de plint te realiseren bij 
grote nieuwbouwprojecten.

DRUKKER, DUURDER, MEER SUBSIDIES 
Met een reeks publicaties, contacten, artikelen en 
presentaties heeft Urban Resort zich in de stad gepre-
senteerd. Urban Resort wordt meer en meer gezien als 
belangrijke speler en professionele, betrokken partij 
met een duidelijk en onderscheidend profiel. Ondanks 
de vastgoedhausse kreeg Urban Resort veel aanbie-
dingen. Zie de lijst van mogelijke toekomstige broed-
plaatsen op pagina 13 t/m 15 in dit jaarverslag. 

Hoewel de stad drukker en duurder werd en de kloof 
tussen rijk en arm groeide, ging het met veel huurders 
beter dankzij een sterkere economie en meer culturele 
subsidies. De bestaande panden van Urban Resort 
draaiden dan ook goed in 2017. De sfeer was uitste-
kend, de relaties tussen huurders waren prettig, er 
waren culturele evenementen, er stonden vrijwel geen 
ruimtes leeg en we hadden geen grote bouwkundige 
of beheer-technische problemen.

In 2017 is Urban Resort gegroeid van dertien naar 
veertien broedplaatsen met ongeveer duizend (hoofd)
huurders, medehuurders en gebruikers. Begin 2017 
ging Broedplaats Lely, in Amsterdam Nieuw-West, van 
start en halverwege 2017 kon Urban Resort de gymza-
len van de Lely huren. Broedplaats Costa Rica op de 
Oostelijke Eilanden werd feestelijk geopend. 
De huurcontracten voor de Lely en Costa Rica waren al 
in 2016 gesloten; waardoor wij in 2016 uitkwamen op 
dertien broedplaatsen. De gymzaal van de Lely wordt 
als een uitbreiding van broedplaats Lely gezien, dus 
niet als een nieuwe broedplaats. Zo zag in 2017 de 
veertiende broedplaats van Urban Resort het licht: de 
Lizzy, in De Pijp.  

VEERTIEN BROEDPLAATSEN,  
DUIZEND HUURDERS 
In 2017 is de organisatie verder versterkt: werkproces-
sen zijn geprofessionaliseerd en de financiële controle 
is verbeterd. Het jaar werd financieel positief afgeslo-
ten. De organisatie werkte het tekort vrijwel helemaal 
weg en voor het eerst in haar bestaan kwam de stich-
ting bijna in de zwarte cijfers. Een mijlpaal! 

Urban Resort was in 2017 de grootste aanbieder van 
laagdrempelige creatieve werkruimtes in Amsterdam. 
Als we onze visie en missie naast de resultaten van 
2017 leggen, komen we tot de volgende beoordeling: 

Ook in 2017 is het overgrote deel van de werkruimte 
van Urban Resort goedkoop verhuurd, dat wil zeg-
gen onder het gemeentelijk broedplaatsbeleid van 
maximaal 59 euro per vierkante meter per jaar, of 300 
euro per ruimte per maand. Daarmee zit de huur van 
deze ruimtes ver onder de marktconforme huur, die in 
Amsterdam torenhoog is geworden. De huur van onze 
(onzelfstandige) woonruimte zit op maximaal 80 pro-

1. VOORWOORD EN SAMENVATTING

De mate van zelforganisatie is in de meeste 
panden groot tot zeer groot. De huurders of 
collectieven van Wijk 7 en T85 runnen hun 
panden (geheel) zelf. 

�
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cent van de maximum redelijke huur uit het wettelijke 
huurpuntenstelsel. 

WIE ZIJN ONZE HUURDERS? 
Het overgrote deel van onze huurders bestaat uit kun-
stenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector. 
Wij streven steeds naar een mix van talentvolle afge-
studeerden van kunstacademies, jongeren die voor 
het experiment gaan, culturele vluchtelingen uit auto-
ritaire landen, dragers van verschillende subculturen, 
degelijke en ervaren vaklieden, community artists en 
internationaal georiënteerde kunstenaars. 

Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de 
positie van Amsterdam als internationaal vooraan-
staande, open en gemengde stad. Naast kunstenaars 
en creatieve ondernemers huisvesten wij veel am-
bachtslieden (decorbouwers, meubelmakers, e.a.) en 
sociale organisaties (onderwijs, vluchtelingen, buur-
tinitiatieven, e.a.). Deze combinatie zorgt ervoor dat 
onze panden geen eenzijdige culturele ivoren torens 
worden, maar geworteld blijven in de Amsterdamse 
economische en sociale verbanden. 

De panden kenmerken zich door grote sociale cohesie 
en betrokkenheid van de huurders bij de organisa-
tie (beheer, evenementen, toekomstperspectief en 
sociale, maatschappelijke en culturele uitstraling) van 
het pand. De mate van zelforganisatie is in de meeste 
panden groot tot zeer groot. De huurders of collectie-
ven van Wijk 7 en T85 runnen hun panden (geheel) zelf. 

In de meeste andere panden organiseren de huurders 
het gros van de publieke activiteiten, regelen ze het 
dagelijks onderhoud en beleggen ze hun eigen huur-
dersbijeenkomsten. Ook komen ze zelf met kandidaten 
voor ruimtes die leegkomen. Wij zien dat dit belangrijk 
is voor het goed functioneren van de broedplaats 
en de uitstraling en betekenis ervan voor de buurt 
en stad. Daarnaast zien wij dat werken op een van 
de locaties van Urban Resort leidt tot professionele 
samenwerking tussen huurders: wisselwerking tussen 
disciplines, nieuwe ideeën en het gezamenlijk oppak-
ken van projecten en opdrachten. Kortom, het versterkt 
hun economische positie. 

WONEN BIJ URBAN RESORT 
Met broedplaats Lely heeft Urban Resort in 2017 voor 
de tweede keer een groot pand kunnen exploiteren, 
waar naast gewerkt ook op grote schaal gewoond 
mag worden. Dat is enorm belangrijk vanwege het 
enorme tekort aan betaalbare woon- en werkruimte 
in Amsterdam. De stad wordt steeds ontoegankelijker 
voor (onder meer) jongeren, kunstenaars en kleine 
ondernemers. 

Wij streven steeds 
naar een mix 
van talentvolle 
afgestudeerden van 
kunstacademies, 
jongeren die voor 
het experiment gaan, 
culturele vluchtelingen 
uit autoritaire 
landen, dragers 
van verschillende 
subculturen, degelijke 
en ervaren vaklieden, 
community artists 
en internationaal 
georiënteerde 
kunstenaars. 
 

1. VOORWOORD EN SAMENVATTING
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De schaarste op de woningmarkt zien wij terug bij 
onze huurders. In 2017 zegden (ten opzichte van 2016) 
meer huurders hun werkruimte in een Urban Re-
sort-broedplaats op en verlieten de stad, omdat ze 
geen betaalbare woonruimte meer konden vinden. 
Met onze broedplaatsen, in het bijzonder broedplaats 
Lely, levert Urban Resort dus een bijdrage aan het 
toegankelijk houden van de stad. 

In de meeste panden werden in 2017 evenementen, 
open dagen, festivals, presentaties en (semi-)open-
bare voorstellingen georganiseerd. Samen met de 
clubs Canvas en Radion en de horeca in onze panden 
leveren wij daarmee een belangrijke bijdrage aan de 
levendigheid en de reuring in de stad.

Amsterdam, 13 juni 2018
Bestuur, raad van toezicht,  
directie en medewerkers Urban Resort

Broedplaats de Rietwijker

1. VOORWOORD EN SAMENVATTING



 2. ALGEMENE  
 INFORMATIE  
Het statutaire doel van Stichting Urban 
Resort Amsterdam in het algemeen is het 
versterken, bevorderen en verdiepen van het 
culturele klimaat in Amsterdam.

7
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Specifieker wil de stichting levendige werkpanden 
en woon/werkpanden (broedplaatsen) creëren en in 
stand houden. Dit met name ten behoeve van organi-
saties en individuen op het gebied van kunst, cultuur, 
ambacht en dienstverlening uit de creatieve industrie. 
Prioriteit geeft Urban Resort aan minder kapitaal-
krachtige gebruikers. 

Tot slot heeft de stichting als doel om de belangen 
van kunstenaars en kleinschalige kunstgerelateerde 
bedrijven te behartigen, die elkaar willen stimuleren en 
raadplegen.
De stichting is opgericht op 18 september 2008 en 
wordt gedreven onder de handelsnaam Stichting Ur-
ban Resort Amsterdam.

Het vestigingsadres van de stichting is Broedplaats 
ACTA, Louwesweg 1, 1066 EA te Amsterdam. Daar is 
ook het hoofdkantoor. In de Broedplaats Voormalig 
Volkskrantgebouw,  Broedplaats SUP (Surinameplein) 
en Broedplaats Lely heeft Urban Resort bijkantoren. 

2. ALGEMENE INFORMATIE

2.1 BESTUUR  
EN RAAD VAN 
TOEZICHT

BESTUURSSAMENSTELLING 
PER 31-12-2017  
Duco Stadig – voorzitter
Hans Balhuizen – penningmeester                     
Johan Andree – secretaris            
Hansje Kalt – bestuurder
Boukje Cnossen – bestuurder
 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 
PER 31-12-2017 
Eric Nagengast
Ina Pronk
Richard-Jan Roks
Renée Hoogendoorn 

WIJZIGINGEN IN 2017 
Geen

�
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BESTUURSBIJEENKOMSTEN 
In 2017 waren er acht maandelijkse bestuursbijeen-
komsten om de bedrijfsvoering, inclusief de financiën, 
verder op orde te krijgen. Daarbij heeft het bestuur 
extra oog voor het werven van potentiële nieuwe 
panden. In de maanden februari, juli, september en 
december waren die er niet. In juli vanwege de vakan-
ties, in december vanwege het jaarlijkse kerstdiner 
met het bestuur, raad van toezicht en de medewerkers. 
De andere twee bijeenkomsten gingen niet door bij 
gebrek aan agendapunten. 

BIJEENKOMSTEN RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft drie bijeenkomsten gehad. 
In maart was de jaarlijkse bijeenkomst met het bestuur, 
in juni het vaststellen van de jaarrekening 2016 c.a. en 
in november het vaststellen van de begroting 2018 c.a..

2.2 ORGANO-
GRAM EN  
STRUCTUUR  
VAN DE  
STICHTINGEN
DE STICHTING URBAN RESORT  
AMSTERDAM HEEFT GEEN PERSONEEL 
IN LOONDIENST 

DE STICHTING URBAN RESORT  
AMSTERDAM 
IS SINDS 28 MEI 2013 BESTUURDER 
VAN DE VOLGENDE STICHTINGEN: 

Stichting Urban Resort Lely
(KvK 34248278)

Stichting Urban Resort Westerdok
(KvK 34312882)

Stichting Urban Resort Network
(KvK 34383748)

Stichting Urban Resort voormalig Acta-
gebouw
(KvK 53987527)

Stichting Urban Resort 
Surinameplein
(KvK 61114383)

Stichting Urban Resort Works
(KvK 58026797)

Gedurende het boekjaar 2017 waren er elf werknemers 
in loondienst van Stichting Urban Resort Works op basis 
van een volledig dienstverband (in 2016 waren dat er eve-
neens elf).

2. ALGEMENE INFORMATIE
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STICHTING URBAN RESORT AMSTERDAM
Stichting Urban Resort Amsterdam heeft twee panden 
in eigendom: Broedplaats De Heining (36 units in vier 
romney-achtige loodsen in de Amsterdamse West-
haven) en T85 (een voormalig schoolgebouw op de 
Tugelaweg 85 in Amsterdam Oost). 

De Stichting Urban Resort Amsterdam houdt zich 
bezig met de zoektocht naar mogelijke nieuwe broed-
plaatspanden en, zodra die gevonden zijn, de voor-
bereiding en het verbouwen daarvan. Dit zijn over het 
algemeen kortlopende projecten (van een tot twee 
jaar) die bij succes leiden tot het huren van een pand of 
een langjarige dienstverlening. 

Als het om de ontwikkeling en het huren van een pand 
gaat, wordt het project overgedragen van Urban Re-
sort Amsterdam naar een nieuwe of bestaande Urban 
Resort-exploitatiestichting, zodra er overeenstemming 
is over het huurcontract. Als het project tot een langja-
rige dienstverlening leidt, wordt het in principe over-
geheveld naar Urban Resort Works. Op grond hiervan 
worden de managementactiviteiten voor het Volks-
krantgebouw door Urban Resort Works uitgevoerd. 
 
Urban Resort Works heeft per april 2016 een vijfjarige 
beheerovereenkomst gesloten met de Stichting Buurt-
Centra Amsterdam (SBC) voor het het technisch beheer 
van de dertien panden van SBC. 

Tussen de Stichting Lola (een verzelfstandigde doch-
ter van Urban Resort) en Urban Resort Amsterdam 
zijn de afspraken voortgezet over het verzorgen van 
de administratie en financiën van Lola-panden (Lola 
Luid, Lola Lik, Lola Kroon en Lola Ringdijk / Boost) 
door Urban Resort Amsterdam. Lola Luid (Pieter 
Mondriaanstraat) en Lola Ringdijk stopten in de 
zomer van 2017, Lola Lik hield per 1-1-2018 op. Daar-
naast heeft Urban Resort Amsterdam de financiële 
administratie gedaan voor broedplaats Ondertussen 
(aan de Plantage Middenlaan, voor kunstenaars met 
een vluchtelingenachtergrond).

2.3 DE  
AFZONDERLIJKE 
STICHTINGEN 
EN PANDEN

Voor de broedplaats Wijk 7 op de Daalwijkdreef in 
Amsterdam Zuidoost is per 1 januari 2016 een ge-
bruiksovereenkomst gesloten met eigenaar Stadsdeel 
Zuidoost, die loopt tot en met 31 december 2021. Deze 
gebruiksovereenkomst, inclusief de werkzaamheden 
die hieruit voortvloeien, is ondergebracht bij Urban 
Resort Amsterdam.

De stichting heeft in 2017 overeenstemming bereikt 
over verlenging van de managementovereenkomst 
met stichting Broedplaats Volkskrantgebouw m.b.t. de 
verhuur van 75 ruimtes in het voormalige Volkskrant-
gebouw. De overeenkomst loopt tot 1 juli 2023, en is 
met ingang van 2018 vernieuwd. 

Als het om de 
ontwikkeling van een 
pand gaat, wordt het 
project overgedragen 
van Urban Resort 
Amsterdam naar een 
nieuwe of bestaande 
Urban Resort-
exploitatiestichting.

2. ALGEMENE INFORMATIE
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Broedplaats Lizzy

Broedplaats de Heining

Broedplaats Lely

EEN GREEP UIT 
ONZE BROED-
PLAATSEN

2. ALGEMENE INFORMATIE

�
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STICHTING URBAN RESORT 
SURINAMEPLEIN 
beheert een gebouw met 145 ruimtes op het Suri-
nameplein 33-35 te Amsterdam. Er is een huurover-
eenkomst gesloten met Delta Lloyd die eindigt op 7 
september 2019.
 
STICHTING URBAN RESORT 
WORKS 
voert alle werkzaamheden uit die nodig zijn om de 
panden in voornoemde stichtingen te beheren, te ver-
huren en/of te ontwikkelen. 

STICHTING URBAN RESORT LELY 
Stichting Urban Resort Lely beheert de nieuwe broed-
plaats Lely. De exploitatie van broedplaats Lely is 
gestart op 1 januari 2017. Het huurcontract loopt tot 1 
januari 2020. 

Naast het hoofdgebouw kwam hier medio 2017 de 
exploitatie van de gymzalen (600 m2) bij. 

STICHTING URBAN RESORT 
WESTERDOK 
Stichting Urban Resort Westerdok beheert zeventien 
atelierruimtes op het Westerdokseiland en heeft daar-
toe voor negen ruimtes een huurcontract gesloten 
met woningbouwvereniging Eigen Haard en voor acht 
ruimtes met Woningstichting Ymere. Beide huurcon-
tracten lopen door tot 1 november 2024.

STICHTING URBAN RESORT NETWORK 
Stichting Urban Resort Network had in 2017 zes pan-
den, alle in Amsterdam, in beheer:

• De Vlugt op de Burgemeester de Vlugtlaan 125. Er 
is een gebruiksovereenkomst gesloten met de ge-
meente Amsterdam die loopt tot 1 april 2020.

• Broedplaats HW10 op de Hendrik van Wijnstraat 10. 
Er is een huurovereenkomst gesloten met stadsdeel 
Nieuw-West die loopt tot 1 januari 2023.

• Fort Knox op de Zuider IJdijk 44. Er is een grond- 
huurovereenkomst gesloten die loopt tot 1  
oktober 2023.

• De Rietwijker op de Parlevinker 9. Er is een huur-
overeenkomst gesloten met Stichting BuurtCentra 
Amsterdam die loopt tot 31 augustus 2020, met de 
mogelijkheid tot verlenging.

• Broedplaats Costa Rica op de Piet Heinkade 233.  
Er is een huurovereenkomst gesloten met woningcor-
poratie Stadgenoot die loopt tot 31 augustus 2036.

• Broedplaats Lizzy aan de Lizzy Ansinghstraat 86. 
Er is op 1 mei 2017 een huurovereenkomst gesloten 
met Gemeentelijk Vastgoed die loopt tot 30 april 
2022, met de mogelijkheid tot verlenging.

STICHTING URBAN RESORT 
VOORMALIG ACTAGEBOUW 
beheert negentig ruimtes in het voormalige Actage-
bouw aan de Louwesweg 1 te Amsterdam Nieuw-West. 
Er is een huurovereenkomst gesloten met woningbouw-
corporatie De Alliantie die loopt tot 1 oktober 2024.
 

Naast het 
hoofdgebouw heeft 
Stichting Urban Resort 
Lely  medio 2017 de 
exploitatie van de 
gymzalen (600 m2) erbij 
gekregen. 

Circus Treurdier in Broedplaats Lely

2. ALGEMENE INFORMATIE
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Om dit te voorkomen is met bestuur en raad van 
toezicht afgesproken om maximaal in te zetten 
op meerdere fronten tegelijk:  

•  Verlenging van de aflopende huurcontracten, door 
te onderhandelen met de eigenaren van die panden 
(Gemeentelijk Vastgoed, Delta Lloyd / Nationale 
Nederlanden, De Alliantie).

•  Via permanente marktverkenning op de hoogte 
blijven van transities in de vastgoedsector, nieuw-
bouwprojecten en de tenders om daar als het  
mogelijk is broedplaatsen in te realiseren.

•  Intensivering van de samenwerking met Stichting 
BuurtCentra Amsterdam (SBC), waardoor in de  
toekomst vastgoed aangekocht kan worden.

 

•  Structureel overleg over nieuwe kansen met  
BureauBroedplaatsen Amsterdam, Gemeentelijk 
Vastgoed en marktpartijen.

•  Regelmatig overleg met de politiek over het belang 
van betaalbare, gevarieerde en duurzame ‘broed-
plaatsen nieuwe stijl’, met plek voor sociale, culture-
le en economische initiatieven voor een levendige 
buurt en open stad.

•  Samenwerken met andere relevante stedelijke 
initiatieven op dit vlak, zoals Lola, Kunstenbond, 
Platform BK en Fair City. 

2.4 CONTINUÏTEIT  
GEHELE ORGANISATIE

Begin 2017 hebben we verschillende 
toekomstscenario’s opnieuw doorgerekend 
en gecorrigeerd. Op basis daarvan hebben 
we een helder beeld van hoe de organisatie 
eruit zal zien na 2020. De continuitiet van de 
organisatie komt onder druk te staan zodra 
de huurcontracten aflopen. Het gaat met 
name over de broedplaatsen Surinameplein 
(september 2019), Lely (1 januari 2020) en de 
Vlugt (1 april 2020).

2. ALGEMENE INFORMATIE
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HET BEHEER VAN VEERTIEN PANDEN 
VERSPREID OVER AMSTERDAM 
Stichting Urban Resort Amsterdam en de aan haar 
gelieerde stichtingen beheren en exploiteren veertien 
panden waarmee zij een overeenkomst hebben. Zij 
doen hier financieel beheer (facturering, betalings-
achterstanden, innen en verrekenen van servicekos-
ten, incasso), verhuurzaken (werving en selectie, 
communicatie en overleg met huurders, opbouw van 
een community in de panden, culturele en andere 
evenementen e.d.) en technisch beheer (dagelijks 
onderhoud, calamiteiten, groot onderhoud e.d.). 

In 2017 is de bedrijfsvoering verder verbeterd, zowel in 
de efficiëntie, controle en aansturing als in de onder-
linge afstemming. Het verbeterde financiële resultaat 
is hier de uitkomst van. 

NIEUWE PANDEN 
�  Het runnen, uitbreiden en feestelijk openen 
van Broedplaats Lely
Op 1 januari 2017 zijn de huurders in broedplaats Lely 
getrokken. 
In de tweede helft van 2016 hebben Urban Resort 
en bouwbedrijf HLE het voormalige Calvijn College 
aan de Lelylaan verbouwd tot broedplaats Lely, in de 
lokalen mag ook gewoond worden. We hebben er 47 
woon-werkruimtes en dertig werkruimtes gemaakt. 

In de eerste helft van 2017 is met Gemeentelijk Vast-
goed onderhandeld over de verhuur van het aangren-
zende gymzalengebouw (een rijksmonument van 600 
m2, ontworpen door architect Ben Ingwersen). In de 
zomer van 2017 is het gelukt om ook dit gebouw bij 
broedplaats Lely te betrekken. In dit gedeelte van Lely 
zitten nu vier ateliers. Ook de Hogeschool van Amster-
dam en Frascati delen er een gymzaal. In de andere 
gymzaal zit circusschool Olympia.

Urban Resort huurt broedplaats Lely van de gemeente 
voor drie jaar, tot 1 januari 2020. Wij kregen de toe-
zegging dat in de tender voor het gebouw plus de 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

�

3.1 PANDEN nieuwbouwstrook langs de Lelylaan een substantieel 
metrage (in de orde van 3500 m2) voor een broed-
plaats opgenomen wordt. 

Op 9 en 10 juni 2017 is de broedplaats feestelijk ge-
opend, als onderdeel van het 10-jarig bestaan van 
Urban Resort.

�  De feestelijke opening van broedplaats Costa 
Rica (Piet Heinkade 233)
Broedplaats Costa Rica, die in de zomer van 2016 
verbouwd is tot een kleine broedplaats met zes 
ruimtes, werd op 23 juni 2017 feestelijk geopend door 
toenmalig wethouder Kajsa Ollongren en Urban 
Resort-bestuursvoorzitter Duco Stadig. Boven de 
broedplaats zit het Ramses Shaffy Huis, waar jonge 
en oude kunstenaars samen wonen en werken. Naast 
de broedplaats zit de Ramses Shaffy Sociëteit, een 
kunstenaarssociëteit waar workshops, lezingen en 
optredens worden gegeven. 

Boven de broedplaats is het Ramses Shaffy Huis ge-
vestigd. Hier zijn 24 sociale huurwoningen voor oude 
kunstenaars en 12 sociale huurwoningen voor jonge 
kunstenaars. Op de begane grond, naast de broed-
plaats, is de Ramses Shaffy Sociëteit gevestigd. Urban 

In 2017 is de
bedrijfsvoering verder 
verbeterd, zowel in de 
efficiëntie, controle 
en aansturing als 
in de onderlinge 
afstemming. Het 
verbeterde financiële 
resultaat is hier de 
uitkomst van.
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Resort heeft een programma van eisen plus basisplat-
tegrond voor de broedplaats gemaakt, een financiële 
opzet van verbouw en huurhoogten gemaakt, en ze is 
contracten en samenwerkingsovereenkomsten met 
de betrokken partijen aangegaan. In de zomer van 
2016 werd de broedplaats verbouwd en per 1 oktober 
werden de zes ruimtes verhuurd. 

�  Het huren van Broedplaats Lizzy
Het voormalige jongerencentrum aan de Lizzy An-
singhstraat 86 (zijstraat van de Ferdinand Bolstraat 
in De Pijp, naast de Oude Rai) stond in 2016 op de 
lijst van gemeentepanden die misschien verkocht 
zouden worden, maar mogelijk ook geschikt waren 
als broedplaats. Urban Resort heeft zich toen aange-
meld als gegadigde. Ondanks de geringe omvang 
(ongeveer 450 m2 met maximaal elf studio’s) waren 
wij direct gecharmeerd van dit pand, zowel door 
haar ligging midden in De Pijp als door het ontwerp 
van jongerencentrum. Dit zou een ideaal pand zijn 
voor geluidsstudio’s. 

Vanaf het najaar van 2016 hebben wij hierover on-
derhandeld. Met Gemeentelijk Vastgoed (GV) werd 
afgesproken dat Urban Resort een deel van het Groot 
Onderhoud overnam, waardoor de (‘kostprijsdekkende’) 
huur betaalbaar werd voor ons. Ondanks onze inzet 
voor een huurtermijn van tien jaar wilde GV niet verder 
gaan dan vijf jaar. Met Bureau Broedplaatsen is vooral 
onderhandeld over het karakter van de broedplaats. 

Zij zagen het idee van een muziekbroedplaats als 
oneigenlijke concurrentie voor muziekpanden als Q 
Factory die op uurbasis oefenruimtes verhuren. Uit-
eindelijk gingen zij akkoord met permanente studio’s 
voor muzikanten die hier hun dagelijkse werk doen 
en grotendeels getoetst zijn door de Commissie voor 
Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA). 
Met het positieve CAWA-advies kon een subsidie van 
ruim 50.000 euro om de broedplaats te verbouwen 
verkregen worden. 

Met ingang van 1 mei 2017 is dit pand gehuurd. In de 
zomer van 2017 is het door ons verbouwd, in het najaar 
2017 hebben de huurders hun eigen geluidsstudio (box 
in de box; dus een ruimte in de ruimte zonder contact-
geluid of geluidsoverlast) gebouwd. 

In totaal is in 2017 ruim 1000 m2 extra in de ver-
huur genomen: 600 m2 extra bij broedplaats Lely 
en 450 m2 in de nieuwe broedplaats Lizzy.

VERLENGING PANDEN 
In 2017 zijn geen huurcontracten afgelopen en zijn ook 
geen huurcontracten verlengd.

INVESTERINGEN IN PANDEN 
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan 
onze panden zijn in 2017 nauwelijks grote investerin-
gen in de panden gedaan. Wij hebben het pand aan de 
Lizzy Ansinghstraat 86 met subsidie tot broedplaats 
verbouwd en het gymzalengebouw van Broedplaats 
Lely geschikt gemaakt voor verhuur. 

DE ZOEKTOCHT NAAR 
NIEUWE PANDEN 
Ondanks de doorzettende krapte op de vastgoed-
markt, kreeg Urban Resort in 2017 meer panden 
aangeboden, die eventueel geschikt zijn voor een 
transformatie tot broedplaats. Wij denken dat dit komt 
door groeiende naamsbekendheid (onder andere 
dankzij de viering van ons jubileum) en doordat we 
steeds meer worden gezien als serieuze, betrouwbare 
en professionele partij. 

In overeenstemming met het gemeentebeleid werden 
vanaf 2015 gemeentepanden die men wilde verkopen 
door Gemeentelijk Vastgoed (GV) voorgelegd voor een 
mogelijke invulling met een ‘beleidsdoel’. Het ont-
wikkelen van broedplaatsen is zo’n beleidsdoel. Op 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

�



18

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2017

initiatief van het gemeentelijk Bureau Broedplaatsen 
is geprobeerd zo veel mogelijk panden van deze lijst 
als broedplaats te claimen. De meeste panden gingen 
echter naar andere beleidsdoelen (onderwijs, opvang 
vluchtelingen, zorg, etc.), of werden alsnog verkocht 
omdat de opbrengst hoog zou zijn (met name panden 
in de binnenstad).

 Gemeentepanden
ACTA Marnixstraat 2. Dit monumentale pand uit de 
lijst van 2015 werd ons in september 2017 alsnog door 
de gemeente aangeboden. Het is een relatief klein 
pand (ruim 750 m2, met uitbreidingsmogelijkheden tot 
1000 m2), maar architectonisch heel bijzonder. Het 

ligt op een gouden plek (bijna naast de Haarlemmer-
poort, met grote tuin, vrijwel aan het water) en biedt 
mogelijk kapitaalkrachtige culturele huurders als 
Adelheid Roosen. 

Nadat de gemeente eind 2017 liet weten dat zij het ach-
terstallige onderhoud, dat begroot was op een kleine 
miljoen euro, zou betalen en niet in de huurhoogte zou 
meenemen werden de onderhandelingen serieus. In 
2018 gaan we hiermee verder. 

Lizzy. Uit de lijst van 2016 is in 2017 het pand Lizzy 
Ansinghstraat 86, een voormalig jongerencentrum in 
De Pijp, met succes geclaimd door Urban Resort. Vanaf 
maart 2017 is hierover onderhandeld: door het over-
nemen van een deel van het Groot Onderhoud kon een 
acceptabele huur worden bereikt. De Lizzy werd een 
muziekbroedplaats. Per 1 mei 2017 hebben we dit pand 
gehuurd en verbouwd, zodat de muzikanten er hun 
eigen studio’s konden bouwen. 

Urban Resort verkent de mogelijkheden voor de vol-
gende panden van de Gemeentelijk Vastgoedlijst 2017, 
die in de zomer van 2017 openbaar werd: 

2e Leeghwaterstraat 5b; in het najaar van 2017 heb-
ben we het pand volop onderzocht. Het is klein (450 
m2), maar bijzonder.

Provinciale Weg / boerderij Langerlust: Gemeen-
telijk Vastgoed vraagt te veel huur en is niet bereid om 
een deel van het Groot Onderhoud door ons te laten 
doen (zoals bij de Lizzy), als gevolg van een nieuwe 
beleidslijn. 

Muiderpoort. Na een eerste onderzoek van Urban 
Resort kwam Gemeentelijk Vastgoed met een tweemaal 
zo hoge huur dan het eerdere aanbod. Het is te duur. 

Mauritskade 23-24: De huidige huurdersgroep van 
kunstenaars is geadviseerd. 

� Overige gemeentepanden
Gymzalenpand broedplaats Lely. Begin 2017 heb-
ben wij met Gemeentelijk Vastgoed onderhandeld over 
dit aparte pand (600 m2) dat pal naast broedplaats 
Lely staat. Mede omdat wij een paar grote partijen als 
huurder hebben gevonden (AHK, Frascati) konden zij in 
de zomer van 2017 een huurcontract met Gemeentelijk 
Vastgoed sluiten. 

Robert Kochplantsoen. De gemeente wil dit voor-
malige zorgcentrum in de Watergraafsmeer verkopen 
onder voorwaarden. Vooraf wil zij met Urban Resort 
een huurcontract afsluiten voor de begane grond 
(600 m2, met ongeveer vijftien werkruimten en twee 
woonateliers), waardoor de functie van broedplaats 
hier voor twintig jaar geborgd moet zijn. Op de twee 
bovenverdiepingen komt een woonruimte voor onder 
andere ouderen. Urban Resort zou hier een ‘buurtka-
mer’ moeten creëren, waar omwonenden op gezette 
tijden kunnen binnenlopen voor culturele of andere 
activiteiten. De contractonderhandelingen zijn posi-
tief afgerond, maar er is nog een lange reeks bureau-
cratische hobbels te nemen. 

Jan Rebelstraat. De gemeente wil dit bedrijfspand 
(ruim 2000 m2) op een bedrijventerreintje aan de rand 
van Osdorp afstoten. De begane grond is nog tot 
2023 verhuurd en ook al is de vraagprijs flink ver-
laagd, het is nog te duur om er een broedplaats van 
te maken. 

Holterbergweg. Aan deze grote doorgaande noord 
–zuidweg in Amstel III heeft de gemeente een groot 
braakliggende kavel. Men wilde hier een complex van 
tijdelijke (tien jaar) woningen voor statushouders en 
jongeren (driehonderd tot vijfhonderd personen) laten 
bouwen door een woningcorporatie. Urban Resort 
werd gevraagd om een werk- en voorzieningenpand 
te maken, dat als icoon en eyecatcher voor het gebied 
zou dienen. 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

�

In totaal is in 
2017 ruim 1000 m2 
extra in de verhuur 
genomen 
 



19

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2017

Met architect Popov uit de broedplaats ACTA hebben 
wij een mooi ontwerp met twee kleurrijke torens be-
dacht, ingevuld met horeca, werkplaatsen en studio’s. 
Men was onder de indruk, maar door problemen met 
de woningcorporatie en de afname van het aantal sta-
tushouders is dit project eind 2017 op pauze gezet.  
In de voormalige jeugdgevangenis aan de Transfor-
matorweg worden tijdelijk asielzoekers opgevangen, 
uiterlijk tot de zomer van 2019. De gemeente wil hier 
een woonruimte voor asielzoekers van maken. Urban 
Resort heeft haar concept van een Kosmopolis aan de 
betrokken ambtenaren gepresenteerd: een groot pand 
met statushouders, kunstenaars, ambachtslieden en 
publieke ruimten. De gemeente gaat het derde kwar-
taal van 2018 tenderen. 

� Corporaties
In 2017 ging de discussie over het eventueel afstoten 
van atelierpanden door woningcorporaties verder, 
als gevolg van de Woningwet 2015. Op 17 maart 2017 
was er een grote conferentie in het stadhuis, waar de 
corporaties aangaven hoe zij met de nieuwe situatie 
bezagen. De meeste corporaties meldden dat zij de 
atelierpanden wilden houden. 

Ook Stadgenoot koos de positie op de atelierpanden 
in bezit te houden. In 2016 was er sprake van dat Stad-
genoot haar panden Paviljoen 18 en 19 op het WG-ter-
rein misschien aan Urban Resort over wilde dragen. 
Dat was dus van de baan. In 2017 bleef alleen woning-
corporatie De Key voornemens om haar atelierpanden 
en broedplaatsen af te stoten. 

Begin 2017 werd vanuit de gemeenteraad de sloop 
van het Staalmanplein geblokkeerd. Dit plein, op een 
steenworp afstand van broedplaats Lely, is eigendom 
van woningcorporatie De Alliantie. Het bestaat uit een 
paar karakteristieke woonblokken met op de begane 
grond zieltogende winkels en aan de rand van het 

plein drie zeer bijzondere kiosken. De Alliantie wilde de 
bebouwing slopen, maar de gemeenteraad blokkeer-
de dat en koos voor een monumentenstatus voor het 
plein. 

Urban Resort werd gevraagd om een plan te maken 
voor een levensvatbare sociaal-culturele invulling 
van de winkels, kiosken en het plein. Wij hebben een 
mooi boekje gemaakt en dat toegelicht op een grote 
buurtbijeenkomst. De buurtbewoners kozen voor ons 
plan, waarna ook het stadsdeel erachter ging staan. 
De Alliantie neemt voorlopig geen stappen en wacht 
rustig af. 

ACTA 2. Op het parkeerterrein van broedplaats ACTA 
heeft De Alliantie in 2017 een woningcomplex voor vijftig 
statushouders en vijftig jongeren gerealiseerd. Urban 
Resort heeft tevergeefs geprobeerd om ook een aantal 
broedplaatsruimtes in het programma te krijgen.  
 
� Particulieren
Diemen Weesperstraat 106 achter. Dit pand is 
onderdeel van een voormalig bouwbedrijf (een hoge 
werkhal van bijna 300m2 plus 450 m2 kantoorruimte). 
De particuliere eigenaar verhuurt graag aan kunste-
naars en heeft Urban Resort gevraagd of we belang-
stelling hebben. Dit wordt onderzocht.

� Overig
Marineterrein. In de zomer van 2018 komt het twee-
de deel van dit terrein vrij, door vertrek van Defensie. 
Urban Resort is in gesprek met het projectmanage-
ment van het terrein om (een deel van) het logements-
gebouw (totaal 11.000 m2) te transformeren tot woon/
werkpand, waar zowel kunstenaars als jonge pro-
grammeurs en studenten van aangrenzende opleidin-
gen een plek kunnen vinden. De gesprekken gaan door 
in 2018. 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

�
Broedplaats Lely ©Vera Duivenvoorden
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Afrikakerk in de Van Ostadestraat. Dit pand, 
eigendom van het bisdom Haarlem, staat al heel lang 
grotendeels leeg. Het bisdom heeft al jaren een con-
flict met de gemeente over de randvoorwaarden van 
de verkoop. Men wil de kerk niet voor enkele jaren aan 
Urban Resort verhuren.  

Haven. Met het Havenbedrijf is gesproken over het 
realiseren van broedplaatsen op braakliggende ter-
reinen en leegstaande bedrijfsruimtes in het haven-
gebied, dat in de toekomst Havenstad moet worden. 
Het Havenbedrijf staat er positief tegenover, maar wil 
met name economische, innovatieve broedplaatsen 
(energietransformatie, recycle-experimenten, nieuwe 
ambachten e.d. ). 

� Nieuwbouw 
Broedplaats in nieuwbouw tender. Op de Urban 
Talk, die gehouden werd in het kader van ons 10-jarig 
bestaan, heeft toenmalig wethouder Kajsa Ollongren 
toegezegd dat in de nieuwbouw bij grote tenders 
verplicht een substantieel deel (500 of 1000 m2) 
broedplaatsen wordt opgenomen. In de tweede helft 
van 2017 heeft Urban Resort intensief input aan de 
gemeente geleverd om dit onder de goede randvoor-
waarden te doen. De eerste tender voor een terrein 
tegenover het Amstel Station is eind 2017 op deze 
manier uitgegaan.  

WERK VOOR DERDEN 
� Het uitvoeren van het beheercontract met SBC 
In 2017 heeft het technische beheerteam van Urban 
Resort de dertien panden van de Stichting BuurtCen-
tra Amsterdam (SBC) onderhouden en een grootscha-
lige upgrade van buurtcentrum De Bol in Amsterdam 
Noord aangestuurd en deels zelf uitgevoerd. Voor alle 
SBC panden zijn in 2017 de meerjarenonderhoudsbe-
grotingen (MJOB’s) afgekomen. 

� Financiële administratie Lola en Ondertussen 
In 2017 is voor Lola de financiële administratie ge-
daan. Dit betreft de Lola-panden Boost – Ringdijk, Lola 
Lik, Lola Luid (half 2017 gestopt) en Lola Kroon. Ook 
voor de broedplaats Ondertussen zijn deze werkzaam-
heden verricht. 

3. ACTIVITEITEN IN 2017
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3.2 EVENEMENTEN 
EN PUBLIEKE  
ACTIVITEITEN  
IN 2017

In de Urban Resort panden 
vonden in 2017 veel evenementen 
plaats. Hieronder noemen we de 
belangrijkste activiteiten per pand.

ACTA
Veel Acta-huurders hebben in 2017 exposities, perfor-
mances, workshops of andere evenementen binnen 
broedplaats Acta of op locatie georganiseerd. De in 
het jaarverslag van 2016 genoemde reguliere acti-
viteiten, zoals Yoga in Radion en de workshops van 
naaiatelier Latex Repair, zijn voortgezet. Daarnaast 
zijn er nieuwe initiatieven gestart: een selectie van 
een bevlogen jaar. 
 
� Open Acta – MOMO:  
een filmproject met kinderen uit de buurt
In 2017 hebben ACTA-huurders Maarten van der Glas 
en Evelien Nijenboer een filmproject met kinderen  
uit de buurt georganiseerd. Tijdens de voorjaars-
vakantie hebben 24 kinderen tussen de 6 en 14 jaar 
meegedaan aan workshops acteren, decors, kos-
tuums of geluid. 
Hiervan is een animatiefilm gemaakt. De film gaat 
over Momo en de Tijdspaarders, naar het beroem-
de kinderboek van Michael Ende. Een verhaal over 
de kracht van het luisteren en het hart. De film is in 
Radion getoond en op dvd uitgedeeld aan scholen 
in de buurt. 

� EXPO | Deconstructie  
– Femke Melief en José Montoya 
Acta-huurders José Montoya en Femke Melief heb-
ben in Radion de expositie Deconstructie georga-
niseerd waarin zij de kunst van het kijken naar kunst 
onderzochten. Moet je weten wie de kunstenaar is 

om zijn werk te begrijpen? En wie bepaald dat? De 
kunstenaar of de bezoeker? 

� Urban Art Now Festival
Een week lang organiseerde het Urban Art Festival 
exposities, muurschilderingen, tours, expert panels, 
masterclasses, een street art markt, feesten en een verf 
battle. Middels deze activiteiten werden er nieuwe per-
spectieven op een breed scala van disciplines en stijlen 
gebracht. De activiteiten vonden behalve in Radion ook 
plaats door heel Amsterdam en zijn geïnitieerd door en 
in samenwerking met Acta-huurders uitgevoerd. 

� Spontaan optreden van Anastacia Kostner  
en Maarten van der Glas
In maart 2017 was er een spontaan optreden Anasta-
cia Kostner en Maarten van der Glas. Danseres 
Anastacia en videokunstenaar Maarten organiseer-
den een open repetitie, een performance begeleid 
door piano,  in de hal van broedplaats Acta. 

� Workshop Lasercutting van Vasili Popov 
Huurder Vasili Popov organiseerde in het kader van 
de serie  ‘Acta Labs – werkplaats & workshops’  een 
workshop lasersnijden.. 
Tijdens de workshop leerde Vasili de participanten 
3D-ontwerpen met behulp van speciale ontwerppro-
gramma’s om deze vervolgens met een lasersnijder tot 
product te ontwikkelen. Er werden bijvoorbeeld eigen 
lampen of sieraden gemaakt. 

3. ACTIVITEITEN IN 2017
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Tot slot heeft er in Radion in 2017 een grote reeks  
evenementen plaats gevonden.

COSTA RICA
Op 23 juni 2017 is deze broedplaats feestelijk geopend. 
In nauwe samenwerking met de Stichting Ramses 
Shaffy Huis, Bureau Broedplaatsen en Stadgenoot 
is een groots programma neergezet. Onder meer 
wethouder Kajsa Ollongren en de voorzitter van Urban 
Resort Duco Stadig spraken een feestelijke speech uit. 

DE HEINING
Een aantal huurders van De Heining heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de Urban Culture Days, het 
festival naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van 
Urban Resort. Zie verder aldaar. 

� Afscheid Jeditah van der Meulen  
en welkom Renée Janssen
Vanaf 1 oktober is onze medewerker Jeditah met haar 
werkzaamheden voor Urban Resort gestopt. Op 19 
oktober nam zij rondom een groot kampvuur afscheid 
van de Heining huurders en werd haar vervanger 
Renée Jansen geïntroduceerd.

HW10
Het aanbod van workshops en lessen voor de buurt 
is in HW10 groot. Op dagelijkse basis vinden er lessen 
en workshops plaats op het gebied van sport, dans, 
muziek, tekenen, schilderen, beeldhouwen en taal. 
Daarnaast hebben HW10 huurders op eigen initia-
tief exposities, performances, workshops of andere 
evenementen op locatie of binnen broedplaats HW10 
georganiseerd, maar er werd ook veel door de huur-
ders als collectief ondernomen. Het gevoel van com-
munity en de betrokkenheid bij de buurt is daardoor 
erg groot. Een selectie: 

� 24h Nieuw West
HW10 mee aan het 24 uur durende festival 24H Nieuw 
West. Houtoven de Vonk brandde op de patio zodat 
het publiek kon zien hoe keramiek gebakken werd. 
Er was een kunstexpositie, een markt met selfmade 
design en producten, diverse workshops en je kon een 
duik in een hottub nemen.

� Familiecursus Keramiek 'De levensboom' 
in mei begon de familiecursus keramiek "De Levens-
boom" van Pablo Ponce. Deze keramiekcursus was 
bedoeld voor ouders met hun kind(eren) en focuste 
zich op het creatief zoeken naar de band tussen kind 
en ouder door middel van klei. 

� Liza Witte presents: Soap making workshop
Tijdens deze workshop leerde je je eigen natuurlijke 
zeep te maken van scratch. De resultaten vormen 
daarbij het perfecte zelfgemaakte cadeau! 

� Midzomernachtfeest
Het 4de midzomernachtfeest van HW10 was op 17 juni. 
Dit jaar was het thema en de dresscode ‘rood’: bezoe-
kers kwamen gekleed als lady in red, namen rood eten 
mee en genoten van de rode wijn geserveerd door de 
Hofdames. De kindjes werkten samen aan een groot, 
rood kunstwerk.

� Workshop Mama heeft het druk
In een interactieve workshop gaf Marthe Renders de 
beste tips om meer flow in je dagelijks leven te bren-
gen. Het ging over kalendermanagement, hands free 
living en het invullen van een taartverdeling van jouw 
eigen leven.

BROEDPLAATS LELY
Broedplaats Lely kijkt terug op een zeer succesvol 
eerste jaar qua programmering met 60 evenementen 

3. ACTIVITEITEN IN 2017
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die in 2017 hebben plaatsgevonden. Variërend van 
toonaangevende exposities tot experimentele con-
certen en locatietheater tot bijeenkomsten met de 
Koerdische gemeenschap uit de buurt. Urban Resort 
programmeert de aula van de broedplaats zelf. Deze 
aula is met haar 500m2, gegolfde dak en grote raam-
partijen een perfecte plek voor grotere en kleinere 
bijeenkomsten, performances, exposities, theater- en 
muziekvoorstellingen. 

Door de selectie van huurders die Urban Resort heeft 
kunnen maken, is de aula echter niet de enige plek in 
het gebouw waar een cultureel programma plaats-
vindt. Huurders als STEIM en De Appel verzorgen ieder 
een kwalitatief zeer hoogstaand programma op het 
gebied van respectievelijk elektronisch-instrumentale 
muziek en hedendaagse kunst. Maar ook Mixtree heeft 
zich ontpopt tot een culturele ontmoetingsplek binnen 
de broedplaats, met events als stand-up comedy en 
diverse live-muziek avonden. 

Daarnaast organiseren verschillende huurders nog 
eigen events, zoals de Ongehoord Sessies van Jeroen 
Vermandere.

� Huurderscollectief AT7
Acht kunstenaars die zich bij Urban Resort aanmeldden 
als woongroep, wilden graag een gezamenlijke ruimte 
in hun woongroep als projectspace inrichten, waar 
exposities, performances en art gatherings moesten 
plaatsvinden. Dit is uiteindelijk AT7 geworden; de arts-
pace op de begane grond van Lely. Er wordt werk van 
de bewoners zelf afgewisseld of gecombineerd met 
externe gastkunstenaars. 

� Stichting Mixtree
Stichting Mixtree is in 2017 de huiskamer van Broed-
plaats Lely geworden. Niet alleen verzorgt Mixtree de 
ondersteunende horeca voor de broedplaats en de 
evenementen in de Aula, tevens is het een taalschool 
waar Engelse les wordt gegeven op verschillende 
niveaus, en organiseert zij diverse evenementen. De 
(zeer betaalbare) taallessen worden vooral gevolgd 
voor buitenlandse studenten en werkenden/werkzoe-
kenden. Deze mensen hebben vaak nog geen netwerk 
in Amsterdam en de evenementen die Mixtree orga-
niseert hebben dan ook vaak een internationaal ka-
rakter en publiek. Zo vindt er een wekelijkse Language 
Exchange plaats, waarbij de bezoekers in informele 
sfeer elkaars taal proberen bij te brengen. Maar ook 
organiseert Mixtree vaak kleinschalige concertjes 
die cultureel gethematiseerd worden, zoals een 
Griekse of Turkse avond. 

� Circus Treurdier – Night of the problems
Het eerste grote event dat in Broedplaats Lely 
plaatsvond, was de satirische theatervoorstelling 

“Night of the Problems” van Circus Treurdier. In de 
aula van Lely vonden de try-outs, de landelijke (uit-
verkochte) première en nog 6 (uitverkochte) voor-
stellingen plaats, waarna de voorstelling op tournee 
ging door het land. 

� Opening Lely
Met maar liefst drie podia, een kunst- en foodmarkt, 
open studio’s en een mini-bioscoop ging Lely op 9 en 
10 juni knallend open. Dit mede ter ere van het 10-ja-
rig bestaan van Urban Resort. Zie verder bij Urban 
Culture Days.  

� De Appel – Hiwa K metTo remember, some-
times you need different archeological tools 
De Appel heeft in oktober 2017 een expositie van 
Hiwa K (Koerdistan-Irak, 1975) gehost in hun expor-
uimte in de kelder van Lely. Onderdeel van deze ex-
positie waren twee nieuwe werken die nader ingaan 

op ernstige vormen van geweld en conflict. 
� De Appel & Steim - Museumnacht
Tijdens Museumnacht opende De Appel de deuren 
van Broedplaats Lely. De Appel werkte deze nacht 
nauw samen met haar nieuwe buren, zoals het 
onafhankelijke instituut voor electro-instrumentele 
muziek STEIM. Deze organisatie verzorgt tal van per-
formances, geluidskunstinstallaties en interactieve 
kunstwerken in Broedplaats Lely.

DE RIETWIJKER
De Rietwijker is een kleine broedplaats in De Banne 
in Amsterdam Noord. De broedplaats kent 11 ver-
huurbare ruimten waarvan de theaterzaal de groot-
ste is. In 2017 varieerden de activiteiten van kookcur-
sussen tot collage clubs en van buurtfeesten tot de 
try-out van een opera. De verbindende kernthema’s 
in al deze evenementen is: cultureel, betrokken en 
buurt- kindgericht. 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

De Appel Broedplaats Lely
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Theaterstraat als huurder van de theaterzaal in de 
Rietwijker weet de zaal goed in te zetten om de buurt 
en haar kinderen te betrekken. De vele jeugdvoorstel-
lingen worden ondersteund door een culinair pro-
gramma van Silvia die keuken in de Rietwijker runt.

� BarokOpera Amsterdam  - Werkvoorstelling 
Acis & Galatea 
BarokOpera Amsterdam bracht in januari in samen-
werking met Opéra Louise de kleine liefdesopera 
ACIS & GALATEA van Georg Friedrich Händel, met 
medewerking van het Aubade koor en leden van het 
Buiksloterkoor. De voorstelling was gratis toeganke-
lijk voor alle buurtbewoners.

� Het grote Rietwijker Festijn
In maart werd een hele week geknutseld, muziek ge-
maakt en opgenomen, geluisterd, getekend, gefoto-
grafeerd, theater gemaakt, gerepeteerd en met eten 
gespeeld. Er werd ouderwets gedanst en ruim 200 
buurtbewoners en kinderen deden vrolijk mee.

� Project B - De impact van mijn Aanwezigheid
In Project B. hoorden we verschillende versies van 
het verhaal over ‘de Banne(lieue)’ met muziek van 
MASSIH en Dirty Sprite Gang. Deze voorstelling erd 
geregisseerd door Anouke de Groot en was  onder-
deel van het Wijkmakersprogramma van Over het IJ 
Festival. 

� DWDN de Nieuwe Banne 1
Tien kinderen van de OBS De Vier Windstreken 
(groep 5 t/m 8) hebben 2 maanden gewerkt aan 
tien fantastische voorstelen voor wat zij aan hun 
eigen wijk – De Banne in Amsterdam Noord – wilden 
toevoegen. Zij presenteerden hun Superheldenstad 
tijdens een speciale editie van De Wereld Draait 
Noord, onder de titel ‘Kinderen aan de macht: utopie-
en en andere b(r)ouwsels’.

SUP SURINAMEPLEIN 33-35
In 2017 werd voortgebouwd op de succesnummers 
uit 2016, hoewel iets minder frequent. De succesvolle 
SurinameSessies, georganiseerd door de 4de verdie-
ping, hebben vijf keer plaats gevonden. En ook de SUP 
Impro avonden georganiseerd door Kristján Martins-
son, die een oefenruimte huurt in de kelder van SUP, 
hebben zes keer plaatsgevonden. Helaas is de 4de 
verdieping gestopt met het organiseren van de Suri 
Spreekbeurten/De 4de Vertelt avonden. Dit vanwege 
de zware wissel die de publieke activiteiten op hun 
persoonlijke leefomgeving trokken.
De yoga cursussen, georganiseerd door Tamara Jan-
maat van de 2de verdiepingen hebben een vlucht ge-
nomen, met specifieke new moon en full moon sessies.
De naaicursussen van elk 8 lessen geven door Sarah 
van der Wilk van de 5de verdieping hebben vijf keer 
plaatsgevonden

DE VLUGT

� La Cocina in Goleb
Internationaal kunstenaars collectief Goleb is in 2016 
van start gegaan met hun serie La Cocina en die is in 
2017 sterk voortgezet. Een plek als een conceptuele 
keuken waar intensieve dialogen plaatsvinden: een 
experimenteerplek voor kunstenaars en bezoekers om 
met elkaar gedachten uit te wisselen. 

� Coöperatieve vereniging Westside
Westside is een nieuw soort buurthuis met onder-
steunende horeca. Begin 2016 opende Westside de 
deuren. Slotermeer kreeg daarmee een prachtige 
nieuwe plek voor en door buurtbewoners gerund: een 
huiskamer voor de buurt waar van alles mogelijk is.
De horeca, programmering, het bestuur en het reilen 
en zeilen wordt allemaal gedaan door een bewoners-
groep vanuit diverse culturele achtergronden. 
Ze weten zichzelf te organiseren, programmeren veel, 

3. ACTIVITEITEN IN 2017

Huurder Broedplaats SUP ©Renata Chede Photography
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zijn vaak open en bieden podium aan lokaal talent. De 
Surinaamse vrouwenclub  maakt wekelijks gebruik van 
de ruimte als naaiatelier, er worden huiswerk klassen 
georganiseerd, de Voedselbank is er wekelijks, er is ie-
dere maand een rommelmarkt, en er vinden geregeld 
optredens plaats van lokale muzikanten.

� De Geluksdisco
De Geluksdisco is opgezet o.a. door twee huurders uit 
de Vlugt,Dorendel Overmars en Dieuwertje Tromp, zij 
organiseerden in 2017 ook weer tweemaandelijkse 
avonden, die heel druk bezocht worden. Een avondje 
zonder zorgen dansen, 1 euro entree, iedereen welkom. 
In 2017 won de Geluksdisco de Nieuw WeSter Cul-
tuurprijs, een prijs voor veelbelovende kunst- en/ of 
culturele initiatieven in Amsterdam Nieuw West.  De 
Geluksdisco heeft een prachtige wisseltrofee gekre-
gen en een cheque ter waarde van 500 euro, die het 
team gaat investeren in nog meer disco-geluk.

T85 TUGELAWEG 85
Urban Resort verhuurt dit pand aan een autonome 
kunstenaarsgroep, die ook in 2017 een fantastisch 
community art programma heeft gerealiseerd. Omdat 
wij hier verder weinig bemoeienis mee hebben verwij-
zen wij graag naar hun website www.tugela85.nl

VOLKSKRANTGEBOUW
In Broedplaats VKG in het Volkshotel waren er in 2017 
inspiratieavonden in Doka, modeltekenavonden in 
hotelkamers en publieke zalen en een groot feest in de 

Broedplaats op de 3e verjaardag van het Volkshotel. 
Daarnaast werden natuurlijk artiesten en kunstenaars 
geboekt voor clubavonden in Canvas, muziekavonden 
in Werkplaats en bijvoorbeeld exposities en presenta-
ties in de lobby.

DUS is een inspiratieavond die wordt gemaakt en 
gehouden vanuit Broedplaats VKG rond een abstract 
thema waarbij verschillende makers, experts en kun-
stenaars worden gevraagd iets te laten zien of vertel-
len. In 2017 werden 5 DUS avonden georganiseerd in 
Doka. DUS groeide uit tot een van de meest succes-
volle programma’s van Doka met een goede en steeds 
groeiende opkomst.

Een aantal huurders hebben een inmiddels weke-
lijks terugkerende modeltekenavond opgezet in het 
Volkshotel. Een groep van soms wel 20 professionele 
en amateur tekenaars tekent wisselende modellen. 
In de beginfase tekenenden huurders vooral elkaar. 
Inmiddels komen er veel tekenaars van buitenaf en 
worden modellen ingehuurd. 
Een aantal huurders programmeerden, produ-
ceerden of werden geboekt voor avonden in de 
verschillende plekken in Volkshotel: Canvas, Doka, 
Werkplaats en Badplaats. Huurder, en muzieklabel 
van Akwasi Ansah, Neerlands Dope organiseerde 
een aantal avonden in Doka. Huurder Djoeke Ge-
ijs programmeerde Cocktails en Lulverhalen, een 
programmavond rond taal waarin taalkunstenaars 
het woord krijgen in Doka. Afro band en huurder 
Koffie gaf een voor huurders en Volkshotel perso-
neel gratis concert in Doka als warming up voor hun 
optreden op North Sea Jazz. En verder traden enkele 
muzikanten uit de kelder van het gebouw op tijdens 
andere Volkshotel programma’s.

WESTERDOK
Zeker op Westerdok is de Rollende Borrel een goede 
manier om de binding te voelen met andere huurders in 
de broedplaats, aangezien je elkaar niet tegenkomt in 
een gezamenlijke ruimte of entree en wat dat betreft een 
stuk geïsoleerder zit dan in andere broedplaatsen.
Tijdens de laatste rollende borrel gaven Ateliers Wes-
terdok, Acteursbureau Kapok, Berndnaut Smilde, We 
Like Art, Cre8, Urban Echoes, Witho Worms en Stichting 
If I can’t Dance acte de présence met presentaties van 
lopende projecten.

WIJK 7
Urban Resort verhuurt dit pand aan een zelfstandige 
kunstenaarsgroep, die in 2017 zowel buurtactivitei-
ten als stadslandbouw organiseerde. Omdat wij hier 
verder weinig bemoeienis mee hebben verwijzen wij 
graag naar hun website www.wijk7.org

3. ACTIVITEITEN IN 2017

Life Drawing Sessions Broedplaats VKG 
©Joao Mb Costa
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MEI 2017: NIEUWE WEBSITE URBAN RESORT 
ONLINE 

In het voorjaar van 2017 is, na een intensief voortraject 
met Ontwerpbureau Van Lennep, de nieuwe website van 
Urban Resort online gegaan. 
Alle UR panden hebben een eigen pagina en je per pand 
bekijken welke ruimtes er vrijkomen. Alle huurders van 
de UR panden kunnen een eigen profiel uploaden op de 
community pagina van de website.
In de zomer van 2017 zijn we begonnen met het uploaden 
van deze profielen. Alle huurders van de panden  kunnen 
zo makkelijker bij elkaar kijken waar iedereen mee bezig 
is. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden per discipline 
zodat de samenwerkingsverbanden ook buiten de eigen 
broedplaats gestimuleerd worden.

URBAN CULTURE DAYS  - 9 & 10 JUNI 2017
Ter ere van het 10-jarig bestaan van Urban Resort èn 
de officiele opening van Lely pakten we groot uit. Met 
maar liefst drie podia, een kunst- en foodmarkt, open 
studio’s en een mini-bioscoop ging Lely op 9 en 10 juni 
knallend open.

Pareltjes op het gebied van kunst, cultuur en muziek uit 
alle 13 broedplaatsen van Urban Resort bundelden de 
krachten voor dit tweedaags festival. Op vrijdag gingen 
we met elkaar in gesprek tijdens Urban Talk en opende 
Kajsa Ollongren Broedplaats Lely officieel. Op zaterdag 
barstte het festival los. Lely huurders Vera Duiven-
voorden, Anne-laure Annie Ruffin en Jessie Yingying 
Gong legden de dag vast op de gevoelige plaat. 

� Urban Talk
Op vrijdagmiddag 9 juni vond in een goed gevulde 
aula van broedplaats Lely de Urban Talk plaats. Na de 
feestelijke speech van wethouder Ollongren bestond het 

eerste deel uit een aantal presentaties van de cultuur in 
broedplaatsen met onder meer Niels van Tomme van De 
Appel en Angelo Bromet van No Limit.  
Daarna vond onder leiding van moderator Tarik Yousif  
een debat plaats over de toekomst van broedplaatsen 
met een groot aantal politici, waaronder de fractievoor-
zitters van GroenLinks en D66. Door vrijwel alle aanwe-
zigen werd de noodzaak van een versterkt broedplaat-
senbeleid onderschreven. 

� Cultureel festival.
Het tweedaagse festival Urban Culture Days was een 
heel groot succes. 
Een van de uitblinkers was de bar die Jelle Janssen 
Groesbeek in samenwerking met andere Heininghuur-
ders voor UR bouwde dat in heel korte tijd een kunst-
werkje werd waardoor de aankleding van het festival 
een enorme boost kreeg. 

Vele Lely-huurders deden mee met het festival:
Mehmet Polat Trio, West Side Trio, Alex Nowitz, Simon 
Mulder, Gabriel Paiuk, Steim met 'Mobile Touch Exhi-
bition' De Appel met 'BUSY DAYS' van Christine Sun 
Kim, Project space at 7 met ih-ruph-shuhn van Helena 
Aðalsteinsdóttir, Josephine van Schendel en Phed Flip

Er waren ook grote voorstellingen:

� Zina Platform - Vijfduizendtweehonderdwoorden.
Op de tweede dag van het festival trad Zina Platform op 
met haar voorstelling: Vijfduizendtweehonderdwoor-
den. Een voorstelling waarbij het leren van een nieuwe 
taal centraal stond. Het publiek werd bij dit proces 
betrokken en aan het werk gezet. In de grote aula van 
broedplaats Lely lieten de acteurs het publiek erva-
ren wat het betekent om in een samenleving terecht te 
komen waarvan je de taal niet spreekt en hoe je toch 
probeert een ander duidelijk te maken wat je bedoelt. 
Maar ook wat het met je doet om je niet uit te kunnen 
drukken via taal. 

� ICK Amsterdam met TWO! 
ICK Amsterdam trad op met de dansvoorstelling TWO! 
Te midden van alle andere bands die optraden op de 
andere podia heerste een enorme rust en concentratie 
en werden mensen in de dansvoorstelling gezogen en 
raakten ontroerd. 

Broedplaats Westerdok werd op het festival verte-
genwoordigd door Bert Wagenaar van Krevelt. Hij had 
een zeer intieme en feestelijke bijdrage. In zijn glimmen-
de wolkjespak was hij de Potretdichter van het festival. 

Het feest werd afgesloten met de dansbeats van DJ Isis, 
huurder van broedplaats ACTA.

Voor de die hards was er nog een after party in Radion.

3. ACTIVITEITEN IN 2017

Urban Culture Days Broedplaats Lely
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 GEMEENTE 
� Bureau Broedplaatsen (BBp)
In het Programakkoord van het college van B en W is 
de positie van Bureau Broedplaatsen voor de periode 
2014 – 2018 veiliggesteld. 

Urban Resort had in 2017 een maandelijks werkoverleg 
met Bureau Broedplaatsen.

� Gemeentelijk Vastgoed (GV)
De nieuwe afdeling Gemeentelijk Vastgoed kwam in 
2017 goed op gang. Gemeentepanden werden ver-
kocht en er waren strenge regels met betrekking tot 
kostendekkend verhuren. 

In 2017 kwam GV wederom met een lijst van panden, 
waaruit Bureau Broedplaatsen acht panden heeft ge-
claimd. Uit de lijst GV 2016 (27 panden) is in 2017 alleen 
de Lizzy Ansinghstraat tot broedplaats verbouwd.  

� Gemeentebestuur / raadsfracties
Urban Resort heeft zich in 2017 ingezet om meer ge-
meentepanden om te zetten tot broedplaats en deze 
niet te verkopen. 

Urban Resort heeft in 2017 veel contact gehad met 
raadsleden. Daarvan hebben er een paar aan de Ur-
ban Talk meegedaan. Er was onder meer overleg over 
de dreiging van het afstoten van broedplaatsen en 
atelierpanden door woningcorporaties, het omzetten 
van GV-panden in broedplaatsen, het opnemen van 
broedplaatsen in hun verkiezingsprogramma 2018, het 
Staalmanplein, X-helling op de NDSM, het gemeentelijk 
leegstandsbeleid en de definitie van kostprijsdekken-
de huur door Gemeentelijk Vastgoed. 

Met een aantal partners, waaronder Kunstenbond 
FNV, Platform BK, Loods 6 en Lola is een manifest op-
gesteld over het toekomstige broedplaatsbeleid, als 
input voor het opstellen van de verkiezingsprogram-
ma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2018. In de zomer van 2017 is dit aan alle politieke 
partijen aangeboden.

4. EXTERNE RELATIES

 WONINGCORPORATIES 
Er was speciale aandacht voor het eventueel afstoten 
van atelierpanden en broedplaatsen door corporaties. 
Hierover was in maart 2017 een groot debat op het 
stadhuis. Daarbij heeft ook Urban Resort haar stem 
laten horen. We opperden de mogelijkheid dat Stichting 
Buurtcentra Amsterdam panden van de corporaties 
overneemt en deze door Urban Resort laat exploiteren.  

Met de corporaties die ons panden verhuren (De Alli-
antie, Eigen Haard, Ymere, Stadgenoot) wordt normaal 
contact onderhouden. Met Eigen Haard en Stadgenoot 
is gesproken over mogelijk nieuwe broedplaatsen. 

KUNSTENAARS 
Met de Kunstenbond FNV (in 2016 heropgericht, nadat 
FNV Kiem ter ziele ging) en met het Platform Beelden-
de Kunst (Platform BK) hadden we geregeld contact. 
Begin 2017 ging dat vooral over de dreigende verkoop 
van atelierpanden door de woningcorporaties, als  
gevolg van de nieuwe Woningwet 2015. Samen heb-
ben we contact gelegd met de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties (AFWC). Met andere broed-
plaatsorganisaties zoals Loods 6 is in het najaar  
van 2016 een manifest opgesteld. Ook is de gemeen-
te benaderd. 

Bij het eerder genoemde debat op het stadhuis in 
maart 2017 trok Urban Resort samen op met de Kun-
stenbond, Platform BK, Loods 6 en verschillende kun-
stenaarsgroepen.

Met de Kunstenbond, Platform BK, LOLA, broedplaat-
sen als De Ceuvel, A-Lab en broedplaats organisa-
ties als Loods 6 , is in de zomer van 2017 een manifest 
opgesteld voor de politieke partijen, als input voor 
hun programma voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2018.

�
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� Lidmaatschap DCR en LOA
Urban Resort is lid van de Dutch Creative Residencies 
(DCR), een nationaal netwerk van hubs, broedplaatsen 
en werkpanden voor de creatieve sector (o.a. Strijp S 
Eindhoven, Maassilo Rotterdam, Stork fabriek Hen-
gelo). DCR is rond 2010 opgericht. In 2017 heeft Urban 
Resort met een aantal medewerkers deelgenomen aan 
DCR-studiedagen en excursies naar panden in o.a. 
Haarlem en Rotterdam.  

Urban Resort is ook lid van het Landelijk Overleg  
Atelierpanden, een nationaal overleg van atelierpan-
den en atelierorganisaties. Dit is er al bijna vijftig jaar 
en bestaat vooral uit de meer traditionele stedelijke 
atelierorganisaties, zoals de SLAK uit Arnhem / 
Nijmegen en de SWK uit Utrecht. Het overleg komt 
twee keer per jaar bijeen. In de tweede helft van 2017 
was Urban Resort gastheer. De bijeenkomst was in 
broedplaats Lely, gevolgd door een excursie langs 
onze panden in Nieuw-West. 

SBC 
In 2017 heeft Urban Resort de banden met de Stichting 
BuurtCentra Amsterdam (SBC) verder aangehaald door 
bestuursleden uit te wisselen met deze organisatie. 
Halverwege 2017 was er een gezamenlijke bestuurs-
vergadering. In de tweede helft van 2017 heeft een 
bestuurslid van SBC deelgenomen aan de bestuursbij-
eenkomsten van Urban Resort en een bestuurslid van 
Urban Resort aan die van SBC. Dit beviel zo goed dat 
eind 2017 is afgesproken om dit te formaliseren. Begin 
2018 moet dit statutair geregeld zijn. De raad van toe-
zicht van Urban Resort heeft hiermee ingestemd.

URBAN RESORT IN HET VELD 
- PRESENTATIES, ONTVANGSTEN, 
LEZINGEN 
Ook in 2017 heeft Urban Resort veel rondleidingen, pre-
sentaties, lezingen e.d. gegeven aan kunstenaarsgroe-
pen, gemeenten, instellingen en anderen. Een greep:

• Lezing in het Franse Lille in broedplaats La Malterie, 
voor een kunstenaarsgroep en de verantwoorde-
lijk wethouder.

• Deelname aan een forum van Stampa, de drie-
maandelijkse talkshow over kwesties in de kunst  
in W139, over het tekort aan ateliers.

• Ontvangst van een groep kunstenaars uit Den 
Haag die meer wilde weten over het opzetten van 
een broedplaats. 

• Inleiding bij een avond over het ateliertekort, in 
Pakhuis de Zwijger.

• Deelname aan een paneldiscussie op de Universiteit 
van Amsterdam, over stadssociologie in Lola Lik.

• Inleiding op een studiedag voor medewerkers 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, over het herge-
bruik van panden.

• Ontvangst van een delegatie ambtenaren uit 
het Belgische Leuven, over het opzetten van een 
broedplaats.

• Een praatje bij de opening van de eerste broed-
plaats in Leuven.

• Deelname aan een conferentie in Rijeka, in Kroatië, 
over stadsontwikkeling en broedplaatsen.

• Deelname aan een forum in het kader van tien jaar 
Kunstenstad NDSM.

• Een praatje op de Dag van de Herbestemming van 
de provincie Noord-Holland.

• Deelname aan internationale conferentie over Free 
Spaces op ADM.

4. EXTERNE RELATIES
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MEDEWERKERS 
In 2017 werkte Urban Resort met achttien medewer-
kers. Daarvan werkten er zeven als zzp’er met meer 
dan acht uur werk per week. Net als in 2016 werkten 
elf medewerkers in loondienst, waarvan tien met een 
contract voor onbepaalde tijd en één met een con-
tract voor bepaalde tijd. Dit tijdelijke contract is op  
1 november 2017 met een jaar verlengd. 

Een medewerker van de afdeling technisch beheer was 
in 2017 het grootste deel van het jaar ziek. De re-inte-
gratie liep eind 2017 nog. Het grotendeels wegvallen 
van de medewerker hebben wij opgevangen door een 
van onze zzp’ers in te huren voor meer uren. 

Op de afdeling verhuur is in goed overleg een 
zzp-overeenkomst beëindigd. Wij hebben hiervoor 
een goede vervanger gevonden. 
Voor de verhuur en programmering van de aula  
in broedplaats Lely hebben wij per 1 maart een  
zzp’er ingehuurd. Op de afdeling financiën is een 
zzp-overeenkomst beëindigd. 

BEOORDELINGS  
- EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 
Met alle medewerkers in loondienst is in 2017 een 
beoordelingsgesprek gevoerd. Dit gebeurde door 
het afdelingshoofd en de directeur. Nora Uitterlinden 
verzorgde het verslag. Daarin kwam zowel het functio-
neren als het ontwikkelingsperspectief van de mede-
werker aan de orde. 

De medewerkers in loondienst hebben eind 2017, op 
grond van de goede financiële resultaten over 2017, 
een eenmalige dertiende maand uitkering gekregen. 

Ook met alle zzp’ers die nauw bij de organisatie be-
trokken zijn, is een evaluatiegesprek gevoerd in 2017. 
Begin van dat jaar is een jaarcontract gesloten met 
alle zzp’ers, zoals de belastingdienst het voorschrijft. 

5. PERSONEEL

In 2017 was de 
directeur, conform 
het directiestatuut, 
verantwoordelijk voor 
de personele zaken.

�
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STAGIAIRS 
In de eerste helft van 2017 hadden we twee stagiai-
res. Zij hebben keihard gewerkt aan het feest om het 
10-jarig bestaan van Urban Resort te vieren. Ook in de 
tweede helft van 2017 hadden wij twee stagiaires, bij 
de communicatieafdeling en bij verhuurzaken VKG. 

OVERLEG 
De afdelingen (technisch beheer, verhuur en finan-
ciën) hebben elk op hun eigen manier het onderlin-
ge overleg georganiseerd. In 2017 had verhuur een 
tweewekelijks overleg, bij technisch beheer gebeurde 
dat op een maandelijkse ochtend en bij financiën op 
incidentele basis. 

Elke eerste maandag van de maand werden tijdens 
een personeelsbijeenkomst hoofdzaken besproken, 
werd er verslag gedaan van de laatste bestuursverga-
dering en werden verjaardagen gevierd. 

Wekelijks vond in het managementteam overleg plaats 
tussen de directeur en de afdelingshoofden. 

Begin januari 2017 werd een nieuwjaarsbijeenkomst 
met de medewerkers georganiseerd. Eind december 
2017 was het jaarlijkse kerstdiner met alle medewer-
kers, bestuur en de raad van toezicht.      

INTERNE COMMUNICATIE 
Vanuit de directie zijn in de loop van het jaar een reeks 
personeelsbrieven en briefjes verstuurd. Dit betrof 
vooral praktische zaken, zoals vakantiedagen, nieu-
we panden en uitnodigingen voor bijeenkomsten. 
De belangrijkste interne communicatie loopt via de 
bedrijfs-app Urbano.

UR ARBEIDSVOORWAARDEN 
Vanwege de omvang en ontwikkeling van Urban 
Resort werd in 2017 het initiatief genomen om een 
arbeidvoorwaarden handboek op te stellen, waarin 
we vergelijkbare cao's volgen. Op 1 mei 2017 startte dit 
met een bijeenkomst van de directie en de personeels-
commissie, bestaande uit Marijke Eckhardt en Wessel 
de Boer, met soms Merijn Foet erbij. 

Al snel werd duidelijk dat we ons niet willen aansluiten 
bij een bestaande cao (te bureaucratisch, te log, te 
afhankelijk) en dat wij geen eigen cao kunnen ma-
ken (te omvangrijk, te complex). We willen een eigen 
Handboek Urban Resort Arbeidsvoorwaarden maken, 
geïnspireerd op bestaande cao’s maar toegesneden 
op Urban Resort. 

Daarvoor zochten we professionele ondersteuning, 
die we bij Milieudefensie vonden. De HR-adviseur 
van Milieudefensie, Niek van der Spek, was op 1 sep-
tember 2017 onze adviseur en ondersteuner bij het 
maken van de functieomschrijvingen, een bijbeho-
rend ‘loongebouw’ en een Handboek Urban Resort 
Arbeidsvoorwaarden. 

Dit was een zeer arbeidsintensieve klus, die eind 2017 
voor een flink deel was afgerond, maar pas de eerste 
helft van 2018 klaar zal zijn.

NIEUWE DIRECTEUR 
In het najaar van 2017 liet de huidige directeur weten 
dat hij in de loop van 2018 wil gaan stoppen. We zijn 
begonnen met het opstellen van een profiel voor een 
nieuwe directeur. Begin 2018 zal dit worden vastge-
steld, samen met de procedure voor de werving van 
een vervanger.

HEIDAG 
Begin november 2017 was de jaarlijkse heidag op 
het ADM-terrein. Die werd begeleid door moderator 
Bart Stuart (o.a. kunstenaar op de NDSM X-helling, 
bestuurslid van W139 en actief binnen Fair City). ’s 
Ochtends werd de personeelsinput voor het directeur-
sprofiel gegeven, ’s middags werd de mogelijke rol en 
inzet van Urban Resort bij culturele evenementen in 
onze panden besproken.  

PENSIOEN 
In 2017 is de eigen pensioensregeling voor de mede-
werkers in loondienst gecontinueerd.

5. PERSONEEL
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 6. FINANCIËN 
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TOELICHTING 
Na de positieve financiele resultaten in 2016, zijn  
deze in 2017 nog verder verbeterd met een resultaat 
van €214.183.

BESTUURSKOSTEN 
Conform de statuten krijgen de bestuurders en leden 
van de raad van toezicht geen (financiële) vergoeding 
voor hun werkzaamheden. De bestuurskosten (inclu-
sief de kosten voor de raad van toezicht) bedroegen 
1119 euro in 2017. 

SAMENGEVAT: UIT DE RODE CIJFERS 
In 2017 is het positieve resultaat met ruim twee ton 
verder verbeterd. Het negatieve vermogen dat Urban 
Resort tot 2017 had, is in dit jaar vrijwel geheel om-
gebogen tot een positief vermogen. Het is weliswaar 
nog zeer bescheiden, maar desalniettemin een fun-
damenteel nieuwe en uiterst prettige situatie.

Samengevoegde 
winst - en 
verliesrekening 2017

6. FINANCIËN

Installatie STEIM Broedplaats Lely
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SAMENGEVOEGDE WINST EN VERLIESREKENING 2017
BRUTO OMZETRESULTAAT Acta A’dam Network S’Plein Lely Westerd. Works Totaal

OPBRENGSTEN
Netto omzet 332.771 132.345 286.306 392.927 337.222 156.762 0 1.638.332
Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 715.145 715.145
Overige bedrijfsopbrengsten 431 113.690 4.523 1.640 75.688 50 61.791 257.812
TOTAAL OPBRENGSTEN 333.202 246.035 290.828 394.567 412.910 156.812 776.936 2.611.289

KOSTEN

Kostprijs verhuur ruimtes
Huisvestingskosten -79.420 -34.816 -88.606 -167.495 -103.782 -100.809 -3.808 -578.735
Verbouwingen -7.951 0 -3.000 0 0 0 0 -10.951
Totaal kostprijs verhuur ruimtes -87.370 -34.816 -91.606 -167.495 -103.782 -100.809 -3.808 -589.686

Bruto omzet resultaat 245.832 211.219 199.222 227.072 309.128 56.003 773.128 2.021.603

BEDRIJFSLASTEN

Algemene Bedrijfslasten
Lonen en salarissen 0 0 0 0 0 0 -483.216 -483.216
Overige personeelskosten -473 -2.500 -163 14.984 -562 -968 -230.403 -220.085
Autokosten 0 0 0 0 0 0 -2.625 -2.625
Algemene kosten -5.209 -7.912 -13.725 -4.861 -5.184 -4.136 -71.299 -112.326
Voorzieningen 0 -25.871 0 0 0 0 0 -25.871
Kosten evenementen 0 0 -505 0 -75.738 0 -18.070 -94.314

Bijzondere baten en lasten 207 -543 -996 25 -31.640 -326 -25.204 -58.477
Totaal algemene bedrijfslasten -5.475 -36.826 -15.389 10.148 -113.125 -5.429 -830.817 -996.913

Doorbelastingen Works
Doorbelaste personeelskosten -143.761 -61.612 -107.267 -156.325 -110.572 -31.740 0 -611.277
Doorbelaste algemene kosten -24.239 -10.388 -18.104 -26.358 -19.428 -5.351 0 -103.868
Doorbelaste kosten evenementen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal doorbelastingen Works -168.000 -72.000 -125.371 -182.683 -130.000 -37.091 0 -715.145

Totaal bedrijfslasten -173.475 -108.826 -140.761 -172.534 -243.125 -42.520 -830.817 -1.712.058

Bedrijfsresultaat 72.357 102.393 58.461 54.538 66.003 13.483 -57.690 309.545

Totaal financiële baten en lasten -8.222 -2.884 -115 -602 -2.910 4.991 -1.594 -11.336
Afschrijvingen -18.847 -2.981 -19.143 -6.620 0 -7.645 -9.091 -64.327
Resultaatbestemming 0 0 0 0 0 0 0 -19.700

Exploitatieresultaat 45.287 96.527 39.203 47.316 63.093 10.829 -68.374 214.182

6. FINANCIËN




