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HET JAAR 2020 BEGON ZO MOOI. 
We waren druk bezig  nieuwe broedplaatsen te ontwik-
kelen en onze organisatie toekomstbestendiger te maken. 
Want Urban Resort wil kunstenaars en creatievelingen 
in Amsterdam blijven houden door voor hen betaalbare 
woon-werkruimte te realiseren. Dat is van groot belang, 
want zij bezielen onze geweldige stad!

Maar opeens dook Covid-19 op, het virus dat de hele 
wereld nog steeds in zijn greep houdt. De Nederlandse 
overheid nam medio maart verregaande maatregelen 
om de besmettingen met het Coronavirus in te perken. Ze 
sloot per direct alle publieke locaties, waaronder studio’s, 
theaters en horeca. Het leven kwam op ongekende wijze 
tot stilstand. Velen van onze huurders werden direct en 
indirect geraakt.

Urban Resort pakte de nieuwe uitdaging op. Onze inzet 
was erop gericht om samen met de huurders, gebruikers 
en bezoekers van de broedplaatsen oplossingen te vin-
den waarmee de creatieve, kunstzinnige en maatschap-
pelijke activiteiten in onze panden zoveel mogelijk konden 
worden voortgezet. We hebben samen werkwijzen uitge-
dacht waarme       e onze huurders hun beroepspraktijk 
zonder besmettingsgevaar draaiend konden houden. 
Vooral horeca ondernemingen en ondernemingen met 
een publieksgerichte functie hebben het echter zwaar 
te verduren gehad, enkele moesten noodgedwongen 
stoppen. Omdat de crisis al zo lang voortduurt hebben 
de meeste huurders hun financiële reserves inmiddels 
moeten aanspreken.

Samen met enkele andere broedplaatsontwikkelaars 
hebben we het initiatief genomen tot het opzetten van de 
Belangengroep Broedplaatsen MRA om zo een serieuze 
gesprekspartner te zijn voor de overheid. Deze gesprek-
ken waren vanaf allereerste moment zeer constructief en 
leverden naast kennisuitwisseling ook specifieke noods-

teun voor broedplaatsen op. Een bedrag van 0,5 miljoen 
euro is door de Gemeente Amsterdam beschikbaar 
gesteld voor de huurders van broedplaatsen die door 
Covid-19 in zeer zwaar weer zijn beland. Vanuit de Belan-
gengroep Broedplaatsen MRA is ook een lobby gestart 
om de voor 2021 aangekondigde bezuiniging op het Am-
sterdamse broedplaatsenbeleid van 1 miljoen euro terug 
te draaien. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft de 
inhoudelijke argumenten die we naar voren hebben geb-
racht omarmd en een streep gezet door de bezuiniging 
die door het college van Burgemeester en Wethouders 
was aangekondigd. Dankzij dit succes hebben we nu een 
adempauze en kunnen we ons herpakken om in actie te 
komen tegen de bezuinigingen op het broedplaatsenbe-
leid in 2022 en daarna.

De huurders van onze broedplaatsen kwamen met een 
initiatief voor de oprichting van een huurderscomité. Dit 
hebben wij meteen omarmd. Het maakt de communi-
catielijnen met onze huurders korter en efficiënter. Samen 
met het huurderscomité hebben we de kaders van een 
verruimde betalingsregeling voor achterstallige huur 
uitgewerkt en de criteria bepaald voor het Urban Re-
sort steunfonds dat er is om huurders te helpen die hun 
huurachterstand niet meer zelfstandig kunnen inlopen.

Wij zijn er trots op dat door de gezamenlijke inspanning 
van individuele huurders, het huurderscomité, de Ge-
meente Amsterdam en onze professionals onze com-
munities in de 19 broedplaatsen eind 2020 nog spring-
levend waren en dat er gedurende de crisis nauwelijks 
sprake is geweest van leegstand.
Tegen de stroom in hebben wij in 2020 zelfs nieuwe 
broedplaatsen kunnen openen: DE KAZERNE en POST. 
Daarnaast is de inhoudelijke vernieuwing die wij am-
biëren verder uitgekristalliseerd in drie broedplaatsen 
die door een publieksgerichte programmering een 
verbindende rol gaan vervullen in ontwikkelbuurten. Dit 
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zijn DE VLUGT in Nieuw West, DE KAZERNE in Zuidoost en 
DE RIETWIJKER in Noord. Wij hanteren deze nieuwe visie 
op broedplaatsen ook bij de ontwikkeling van toekoms-
tige  broedplaatsen, zoals de Oude Osdorperschool aan 
de Lutkemeerweg, in LYCKA bij het Station Sloterdijk en in 
WIJBURG op het centrumeiland van IJburg.  

Ook hebben we diverse nieuwe inhoudelijke projecten 
geïnitieerd zoals de BUURTKAMER bij Sloterdijk en een 
talentontwikkelingsprogramma voor kinderen en jon-
geren in de wijken Slotermeer en Geuzenveld.

Het bestuur had in het voorgaande jaar na ampele 
discussie gekozen voor het zogenaamde bestuur-directie 
model dat als één van de mogelijkheden in de Gover-
nance Code Cultuur wordt genoemd. Het overleg hierover 
met de Raad van Toezicht kon in het verslagjaar nog niet 
worden afgerond, omdat Covid-19 alle aandacht opeiste. 
Wel kreeg de notaris opdracht om intussen nieuwe stat-
uten te ontwerpen die zoveel mogelijk in de geest van de 
GCC zouden moeten zijn.

Het bestuur had begin 2020 twee vacatures. Na een 
langdurige zoektocht vonden we twee nieuwe bestu-
urders die de samenstelling van het bestuur qua gender, 
culturele diversiteit en leeftijd meer in balans brachten. 

De bedrijfsvoering van de organisatie is stabiel en on-
danks Covid-19 werd een positief financieel resultaat be-
haald, dat zelfs beter uitviel dan de begroting. Dit resul-
taat wordt benut om de continuïteit van de onderneming 
veilig te stellen, zodat we kunnen blijven doen waar we 
voor zijn: broedplaatsen ontwikkelen en beheren.

Op grond van de financiële positie waarmee we 2020 
afsluiten en uitgaande van continuering van de steun-
maatregelen, zowel vanuit de Rijksoverheid als vanuit de 
Gemeente Amsterdam en diverse cultuurfondsen, achten 
wij een duurzame voortzetting van de onze activiteiten 
realistisch. Een punt van grote aandacht is daarbij wel 
de voorzienbare teruggang in het aantal in beheer zijnde 
vierkante meters als in de komende jaren enkele grote 
huurcontracten aflopen. 

Tot slot willen we het gehele team van Urban Resort be-
danken voor zijn tomeloze inzet en de prestaties die het 
heeft geleverd in een welhaast surrealistische context.
 

Namens het Bestuur,
Duco Stadig – Voorzitter
Hans Balhuizen – Penningmeester
& 
Zafer Yurdakul - Directeur

Een punt van  
grote aandacht 
is daarbij wel de 
voorzienbare 
teruggang in het 
aantal in beheer 
zijnde vierkante 
meters als in de 
komende jaren  
enkele grote 
huurcontracten 
aflopen. 
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OpenEmbassy_Renée Frissen (LELY)
Renée Frissen  oprichtster van OpenEmbassy, gevestigd in LELY, is genom-
ineerd voor Amsterdammer van het jaar! Renée startte in 2015 OpenEm-
bassy, met een helpdesk die nieuwkomers steunt bij het vinden van hun 
weg in Nederland. Met de kennis die dat oplevert, adviseert OpenEmbassy 
inmiddels gemeentes, en provincies en nog veel meer om het systeem om 
nieuwkomers heen te verbeteren.

Dunes_ Nakevo_ Lawrende Mace & Janice Oleykan (SUP) 
Bekend als Laurens Gerssen in SUP, maar in de globale muziekscene beter bekend als: Lawrence Mace de producer woont en werkt al jaren in 
SUP. Hij heeft naast zijn slaapkamer een kleine, maar fijne werkruimte waar hij muziek produceert voor internationale en Nederlandse artiesten. In 
zijn woongroep woont ook Janice Oleykan beter bekend als: dé Nederlands Nigeriaanse zangeres: Nakeyo. Tijdens de corona lockdowns zijn deze 
huisgenoten meer samen gaan werken en dit heeft geresulteerd tot het neo soul achtige nummer: Dunes – Nakeyo.
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STICHTING URBAN RESORT HEEFT IN 
2020 DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 
UITGEVOERD:
 
�  Het in beheer hebben van 19 panden 

verspreid over Amsterdam

�  Resort beheert panden in Amsterdam in 
verschillende constructies:

 
�  In 18 panden faciliteert Urban Resort werk (en soms 

woon-) ruimte voor meer dan 600 hoofdhuurders. 
Naast deze hoofdhuurders tellen onze broedplaatsen 
honderden mede-gebruikers en bezoekers, waardoor 
1000+ mensen onze broedplaatsen dagelijks in en 
uitlopen. Dit zijn broedplaatsen die Urban Resort in 
eigen beheer heeft.

 
�  Op basis van een managementovereenkomst met The 

Magnificent 8 BV en Stichting Broedplaats VKG (Volk-
skrantgebouw, SBV) is Urban Resort de coördinator 
van de verhuur van 75 ateliers in de achterzijde van 
het Volkshotel.

 
�  Via een overeenkomst met Stichting Buurtcentra Am-

sterdam (SBC) is er voor het beheren en onderhouden 
van de meeste van de 14 panden die SBC in haar 
eigendom heeft een meerjarig onderhoudsplan en 
begroting opgesteld en uitgevoerd.

�  Het team verzorgt de financiële afhandeling van 
externe opdrachten waaronder de volledige adminis-
tratie van 11 panden van collega ontwikkelaar LOLA.

1.1  HUURDERSCHAP 
IN ONZE PANDEN

KERNDOELSTELLING VAN URBAN  
RESORT OM LAAGDREMPELIGE, BETAALBA
RE RUIMTE EN FACILITEITEN TE BIEDEN 
VOOR KUNST EN CULTUURPRODUCTIE.  

In onze panden zijn honderenden ruimtes, soms heel 
groot (100+m2) en soms heel klein (10m2) voor creati-
eve beroepsbeoefenaars om hun werk in uit te voeren. 
Huurders delen, en dragen zorg voor, gemeenschap-
pelijke keukens tuintjes en gangen. Er worden borrels 
georganiseerd, deuren staan open en huurders inspir-
eren elkaar. Ook tijdens corona bleven de relaties in de 
broedplaatsen sterk, en werd er als alternatief veel online 
uitgewisseld en ondersteuning geboden om met elkaar 
de crisis door te komen. 

24/7 wordt er in onze ruimtes getekend, gedanst, gefo-
tografeerd, geboetseerd, geschilderd, gebouwd, getim-
merd, geschreven en ga zo maar door. Huurders werken 
achter hun computers, boven snijtafels en achter ezels. In 
onze panden huizen tientallen nationaliteiten en disci-
plines. 

In bijlage 1 een overzicht van de vele activiteiten die zich, 
ondanks de Covid-19 maatregelen vorig jaar, dagelijks 
ontplooien in de broedplaatsen en een greep uit de ver-
scheidenheid aan huurders die we onderbrengen in onze 
panden. Wat er achter de voordeuren van onze panden 
en de vele ateliers gecreëerd en geproduceerd wordt 
komt tot uitdrukking op de podia en presentatieplekken 
van de stad, in het land en internationaal. Onze huurders 
winnen nationale en internationale prijzen, presenteren 
hun werk in befaamde musea en bijzondere expositierui-
mtes en ze worden geprogrammeerd in clubs en theaters 
over de hele wereld. 

In de verschillende afbeeldingen in dit jaarverslag geven 
we de lezer een kijkje achter de schermen van onze 
broedplaatsen en lichten we een aantal bijzondere pro-
jecten van onze huurders uit, die zij in 2020 tot uitvoering 
hebben brachten.

1.2  VAN BETAALBARE 
HUISVESTING VOOR 
KUNSTENAARS, 
CREATIEVE BEROEPS
BEOEFENAARS & 
MAATSCHAPPELIJKE 
INITIATIEVEN

HET IS EEN FEIT DAT DE MEESTE BROED
PLAATSEN NIET PERMANENT IN DE PAN
DEN KUNNEN BLIJVEN WAAR ZE NU ZIT
TEN. 

Vaak moeten ze ruimte maken voor gebiedsontwikke-
ling. Wij willen deze tijdelijkheid ombuigen naar een 
permanente aanwezigheid van broedplaatsen in het 
stadsleven. 2020 kenmerkte zich door een focus op deze 
doelstelling. 
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Dat doen wij langs twee sporen:
�  Ten eerste richten we ons op het door ontwikkelen 

van de bestaande broedplaatsen in dezelfde buurt.

� Ten tweede ontwikkelen we nieuwe broedplaats 
concepten op nieuwe plekken in Amsterdam en rond 
de OV-knooppunten in de omliggende gemeenten.

DOOR ONTWIKKELEN BESTAANDE 
BROEDPLAATSEN

De bestaande tijdelijke broedplaatsen liggen vaak in 
buurten waar geen of onvoldoende culturele infra-
structuur is.  Een voorbeeld hiervan is de wijk Banne 
Noord, waar onze broedplaats de RIETWIJKER de enige 
culturele plek is in de omgeving. Ook de RIETWIJKER 
dient over een paar jaar plaats te maken voor gebied-
sontwikkeling, er komt hier een nieuwe cultureel/sociale 
voorziening genaamd De Parlevinker. Aangezien de hui-
dige locatie van de RIETWIJKER eigendom is van onze 
partner Stichting Buurtcentra Amsterdam (SBC) brengt 
dit ons in de unieke situatie dat we een vastgoedpositie 
hebben en mee kunnen praten over de gebiedsontwik-
keling. In 2020 zijn we aan de tekentafel aangeschoven 
en hebben we samen met de Gemeente Amsterdam en 
Woningbouwcorporatie Rochdale onze toekomstplannen 
in kaart gebracht.
 
Juist in een buurt als de Banne Noord, waar veel mensen 
nauwelijks in aanraking komen met cultuur is de drem-
pel om een theater binnen te stappen hoog en moet het 
mensen aantrekkelijk gemaakt worden die eerste stap 
te zetten. Een open broedplaats kan de toegangspoort 
vormen naar een onbekende wereld. Urban Resort wil 
niet alleen haar broedplaatshuurders uit de RIETWIJKER 
meenemen naar De Parlevinker, maar daar het liefst nog 
een paar sterke (lokale) collectieven aan toevoegen, die 
workshops geven, een talentontwikkelingsprogramma 
kunnen opzetten, sociaal-culturele verbindingen slaan en 
daarmee van de broedplaats een culturele wijkvoorzien-
ing maken.

Naast het werkgedeelte brengt De Parlevinker een nieuw 
woningaanbod naar de Banne Noord. Het beheer van de 
seniorenwoningen zal Rochdale op zich nemen. Urban 
Resort wil graag dat er in het woongedeelte ook een 
aantal kunstenaarswoningen wordt toegewezen, die 
Urban Resort kan beheren.
 
Een ander voorbeeld van doorontwikkeling van de 
bestaande broedplaatsen is de VLUGT. In 2020 is de 
huurovereenkomst van de VLUGT met 5 jaar verlengd. Wij 
hebben naar aanleiding van deze verlenging een nieuw 
concept ontwikkeld voor de VLUGT dat kan rekenen op 
de financiële steun van de Gemeente Amsterdam en de 
Europese Unie (EFRO - Kansen voor West).

De doelstelling is om met de broedplaats community 
een kunst- en cultuurprogramma te realiseren voor een 
breed (buurt)publiek uit Slotermeer. Deze doelgroep kan 
door middel van, onder andere het talentontwikkeling-
sprogramma wat wordt ontwikkeld in de broedplaats, 
in aanraking komt met kunst en cultuur. De kunstenaars 
van de broedplaats, gaan binnen het nieuwe concept,  
actief verbindingen aan buiten de deuren van de VLUGT, 
om verhalen van de buurt in hun werk te verbeelden. Wij 
hopen in de VLUGT vanaf het najaar 2021 een publiek-
sprogramma te kunnen gaan programmeren, waarmee 
deze broedplaats een voorloper zal zijn van de perma-
nente voorziening die nu in de plannen voor de toekoms-
tige gebiedsontwikkeling zijn is opgenomen.
 
Aan eenzelfde doorontwikkel traject doorlopen wij voor 
een aantal van onze andere broedplaatsen zoals KOCH, 
LELY en HW10. In 2020 zijn daar verschillende stappen 
toe gezet in de vorm van onderzoek, het voeren van 
gesprekken met de Gemeente en vastgoedpartijen en het 
schetsen van toekomstplannen. 
 
NIEUWE BROEDPLAATS CONCEPTEN 

In 2020 hebben we ons gericht op nieuwe broedplaats 
concepten waarin wonen en werken wordt gecombi-
neerd. LYCKA is daar een voorbeeld van. LYCKA is en 
broedplaats in de plint van een gloednieuwe woontoren 
die gerealiseerd wordt door woningcorporatie Eigen 
Haard in het gebied van Station Sloterdijk. Ook broed-
plaats WIJBURG op IJburg, wordt ontwikkeld door 
woningcorporatie, namelijk Stadgenoot. In deze buurt 
met nauwelijks culturele voorzieningen gaan we deze 
nieuwe broedplaats ontwikkelen mét een buurtgericht 
cultuurprogramma. Maar ook klassieke vormen van 
broedplaatsen hebben hun waarde. Zo zijn we in 2020 
gaan onderzoeken of we een oude dorpsschool aan de 
Lutkemeerweg in Osdorp zouden kunnen transformeren 
tot ateliers voor beeldend kunstenaars die zich in luwte 
van de stad kunnen wijden aan de intrinsieke ontwikkel-
ing van hun vak.
 
In onze ontwikkeltrechter zitten nog vele andere con-
cepten die zich in verschillende stadia op weg naar 
realisatie bevinden. 
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1.3  GEPROGRAMMEERDE 
BROEDPLAATSEN 
ONTWIKKELBUURTEN

 
BROEDPLAATSEN ZIJN IN DE AFGELOPEN 
JAREN DOOR EEN GROTE TRANSFORMATIE 
GEGAAN. 

Ze hebben wortel kunnen schieten en zijn zich aan het 
ontwikkelen van een tijdelijke invulling naar een vaste 
waarde in de wijk. Ze lieten bestaande partners achter 
en gingen nieuwe verbindingen aan; ze kwamen los uit 
hun neiging naar binnen te keren en zochten contact 
met de buitenwereld; van een plekje aan de rafelrand 
verschoven ze naar midden in de maatschappij. 
Broedplaatsen laten Amsterdam delen in hun creatieve 
bloesem en creëren zo steeds meer kruisbestuivingen. 
Ze blijken een rijke voedingsbodem, niet alleen voor 
kunst en cultuur, maar ook voor sociaal maatschappelijke 
innovatie, de maakindustrie, werkgelegenheid, 
onderwijs en jongeren. Op al deze terreinen plukken 
Amsterdammers en beleidsmakers de vruchten van de 
innovatie die plaatsvindt binnen de broedplaatsen. 
 
Broedplaatsen hebben als doel een duurzame werk-
plek te bieden aan kunstenaars en cultuurmakers. Deze 
broedplaatshuurders ontwikkelen zich steeds meer tot 
brede aanjagers die samenwerkingen met onderwijs- en 
maatschappelijke partners zoeken en andere fijnmazige 
dwarsverbanden leggen. Maar in broedplaatsen vind je 
ook creatieven en innovatoren die vernieuwende wijzen 
van ondernemerschap inbrengen of samenwerkingen 
met de maakindustrie en kleinschalige bedrijvigheid 
aangaan die leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Zij 
vertegenwoordigen een economische meerwaarde die 
in Amsterdam te lang onderbelicht is gebleven. Het is 
tijd om de broedplaatsen te herwaarderen en opwaard-
eren. In 2020 werd het tijd om het broedplaatsbeleid van 
Amsterdam opnieuw onder de loep te nemen en klaar te 
stomen voor de toekomst. 
 
In drie stadsdelen zijn we gestart met het invullen van 
onze ambities: Nieuw West (de VLUGT), Noord (de 
RIETWIJKER) en Zuidoost (de KAZERNE). Dit zijn ontwik-
kelbuurten met een zeer diverse bevolking waar buurt-
voorzieningen als jongeren- en buurtcentra de afgelopen 
jaren zijn verdwenen. Veel bewoners bevinden zich in 
een kwetsbare economische positie en zijn in 2020 hard  
getroffen door de corona crisis.

Broedplaatsen kunnen van onschatbare waarde zijn 
voor de bewoners in deze buurten. Door het leggen van 
verbindingen, het creëren van kansen voor talentontwik-

keling en bovenal in het bieden van ruimte voor eigen 
initiatief uit de buurt. In de de KAZERNE in Reigersbos 
is afgelopen jaar, ondanks de corona beperkingen, 
een buurt gedreven organisatie genaamd stichting De 
Kazerne gestart met maatschappelijke programma’s 
voor buurtbewoners. Er is een buurtkamer gerealiseerd, 
het basketbalveld en gymzaal betrekt jongeren via sport 
bij de broedplaats en er zijn meerdere talentontwikke-
lingsprogramma’s in samenwerking met gevestigde 
culturele instellingen zoals het Stedelijk Museum en het 
Amsterdam Museum. Het idee is dat  professionele aan-
bieders een stabiele structuur neerzetten waarbinnen 
buurtbewoners zelf de kans krijgen daar invulling aan te 
geven. In broedplaatsen de VLUGT en de RIETWIJKER 
zullen vergelijkbare ontwikkelingen starten, vanzelfspre-
kend aangepast aan de buurt en de gebruikers van de 
broedplaats. In 2020 zijn ook daar de eerste stappen 
voor gezet.

Ook op andere plekken in de stad combineren we 
maatschappelijke- en buurtgerichte voorzieningen met 
kunst- en cultuurmakers in de broedplaatsen. Zo zijn we 
in stationsgebied Sloterdijk een Buurtkamer gestart die 
nu nog in de Tuinen van Bret plaatsvindt, maar die straks 
zal kunnen verhuizen naar broedplaats LYCKA. 
Broedplaatsenbeleid in Amsterdam staat onder grote 
spanning
Het gemeentebestuur heeft in november 2020 een 
bezuiniging aangekondigd op het Amsterdamse broed-
plaatsenbeleid van maar liefst 51% voor 2021 en 2022. 
Een zeer ongelukkig getimede ingreep die, bovenop de 
corona crisis, de nekslag zal betekenen voor veel creati-
eve ondernemers in de stad. 

Nog maar anderhalf jaar geleden is het gemeentelijk 
broedplaatsenbeleid vastgesteld waarin werd gespro-
ken over een duurzamer broedplaatsenbeleid met meer 
permanente plekken voor kunstenaars. Maar in 2020 
werd er al 23% gekort en met de voorgestelde halvering 
in 2021 en 2022 en het volledig wegbezuinigen van het 
budget in de jaren daarna komt er van die mooie woor-
den niets terecht. 

Het broedplaatsenbeleid was al niet gericht op uitbreid-
ing, maar enkel op het behoud van het huidige opper-
vlakte aan broedplaats vierkante meters. Dat is ongeveer 
140.000 m2, waarin ateliers gehuisvest zijn, maar 
ook betaalbare oefenruimtes of workshopruimtes en 
maatschappelijke/sociale organisaties die zorgen voor 
buurtcohesie. Minder geld zal het aantal vierkante meter 
vrijwel onmiddellijk doen afnemen, met alle gevolgen van 
dien. 



11

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020 1. KERN ACTIVITEITEN

�

Ten eerste zal de generatie kunstenaars die in de 
komende jaren afstudeert aan de verschillende acade-
mies die de stad rijk is geen betaalbare werkplek kunnen 
bemachtigen om zijn net geleerde ambacht in de praktijk 
te brengen. Ze zullen hun geluk elders moeten zoeken en 
dat betekent een aderlating van talent voor Amsterdam. 

De tweede die de klos zijn, zijn zelfstandig ondernemers 
in de creatieve en culturele sector. De corona crisis heeft 
al een grote aanspraak gedaan op hun veerkracht, velen 
hebben zich in de schulden gestoken om niet ‘creatief 
dakloos’ te worden, maar dat zal ten spijt geweest zijn. 

De derde direct gedupeerden zijn bewoners van de zo-
genaamde ontwikkelbuurten. Met het oog op een betere 
spreiding van cultuur in de stad zijn veel broedplaatsen 
hier gehuisvest. Ze zorgen voor levendigheid en verbind-
ing in de buurt en geven jongeren zowel de mogelijkheid 
om hun talenten te ontwikkelen als een positief rolmodel. 
Door de subsidie te halveren worden de wijken getroffen 
waar toch altijd al de klappen vallen.  
Wij hebben in 2020 daarom, samen met enkele andere 
broedplaats-organisaties, het initiatief genomen tot de 

oprichting van de Belangengroep Broedplaatsen MRA.  
Hierin zijn zo’n 75 culturele en sociaal maatschappeli-
jke broedplaatsen en economische hubs in en rondom 
Amsterdam vertegenwoordigt. Gezamenlijk hebben wij 
afgelopen jaar een pleidooi gehouden om in ieder geval 
in 2021 niet te bezuinigen. De Amsterdamse Gemeenter-
aad heeft gehoor gegeven aan deze argumentatie en de 
bezuiniging van 1 miljoen euro voor 2021 teruggedraaid. 
Maar we zijn er nog niet. In 2022 staat nog eens een 
bezuiniging van een miljoen euro in de boeken en het 
toekomstige broedplaatsenbeleid is niet voorzien van 
structurele financiële steun. Wat bij deze bezuinigingen 
over het hoofd wordt gezien, is dat er plannen op de 
tekentafel liggen waar jaren aan gewerkt zijn. In 2020 zijn 
vele plannen voor de herontwikkeling van onze huidige 
broedplaats gesmeed en is de bodem gelegd voor 
potentiele samenwerkingen in toekomstige projecten. 
Het realiseren van broedplaatsen vergt nu eenmaal een 
lange adem. Het zou zonde zijn om de investeringen die 
al gedaan zijn, in geld en energie, teniet te doen. Samen 
met de Belangengroep Broedplaatsen MRA drukt Urban 
Resort de gemeente op het hart te investeren in haar 
talent in plaats van erop te beknibbelen. 

KORTLOPEND   MIDDELLANGE TERMIJN LANGDURIG  
<3 jaar   3 tot 10 jaar   >10 jaar  
   
LELY 7.256 REMISE 109 COSTA RICA 286
WIJK7 1.384 WESTERDOK 1.344 KOCH 600
LIZZY 439 ACTA 6.043 POST 311
SUP 3.371 KAZERNE 798 LYCKA 412
FORT KNOX 436 VLUGT 3.163 HEINING 1.800
HW10 1.516 RIETWIJKER 1.055 T85 682
  STUART 793  
  14.402   13.305   4.091

Tabel I Duur huurovereenkomsten en VVO’s Urban Resort 

Ten eerste zal de generatie kunstenaars 
die in de komende jaren afstudeert aan 
de verschillende academies die de stad 
rijk is geen betaalbare werkplek kunnen 
bemachtigen om zijn net geleerde ambacht in 
de praktijk te brengen. 
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1.4 KERNCIJFERS
  OMZET 2020        
    Einddatum contract VVO Hoofhuurders Omzet
1 LELY 31-12-2021 7.256 77 395.379
2 WIJK 7 31-12-2021 1.384 9.000
3 LIZZY 31-03-2022 439 14 43.386
4 SUP 07-09-2022 3.371 82 379.469
5 FORT KNOX 31-12-2022 436 8 38.983
6 HW10 31-12-2022 1.516 25 74.924
7 REMISE 15-04-2023 374 8 34.665
8 WESTERDOK 31-10-2023 1.613 16 178.487
9 ACTA 30-09-2024 6.043 81 342.735
10 KAZERNE 30-9-2024 798 25 15.452
11 VLUGT 30-3-2025 3.163 25 75.517
12 RIETWIJKER 30-06-2028 1.055 11 36.579
13 STUART 30-09-2028 793 6 58.058
14 COSTA RICA 31-8-2036 286 21 24.069
15 KOCH 30-9-2038 600 21 53.416
16 POST 31-12-2039 311 8 16.553
17 HEINING eigendom 1.800 36 103.389
18 T85 eigendom 682 1 31.092
  Correctie interne verhuringen -17.981
  Saldo    31.920   1.893.173

 Tabel II Kerncijfers van Urban Resort 2020*

TOELICHTING BIJ DE TABEL
2. WIJK 7 wordt in bruikleen gegeven aan 
een groep creatieven. De groep betaalt een 
beheersvergoeding.

10. KAZERNE heeft in 2020 te maken gehad 
met flinke leegstand, o.a. door Corona.

11. VLUGT heeft i.v.m. de herontwikkeling te 
maken gehad met leegstand en verlaagde 
inkomsten door compensaties vanwege 
overlast en huurgewenning. Deze bedragen 
zijn voor een belangrijk deel vergoed door 
de Gemeente Amsterdam. Na de verbouwing 
zullen de huren stijgen.  

*Project VKG is niet in ons bezit. UR heeft een 
managementovereenkomst voor het beheer 
en de verhuur met The Magnificent 8 BV en 
Stichting Broedplaats VKG.

Het is de ambitie van Urban Resort om het 
aantal m2’s in beheer op het huidige totaal 
van 30.000m2 te behouden. De continuïte-
it van de organisatie wordt daarmee ook voor 
de lange termijn gewaarborgd. De omvang 
van de werkorganisatie groeit of krimpt mee 
met het aantal vierkante meters aan broed-
plaatsen die Urban Resort beheert. 

Jose Montoya (ACTA) © Gino Kleisen Fotografie
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1.4  DOORONTWIKKELING  
BROEDPLAATSEN 
URBAN RESORT 20202024

Tabel III Afloop huurovereenkomsten en beoogde ontwikkeling Urban Resort tussen 2020 en 2024

Omdat veel van onze projecten tijdelijk zijn loopt het aantal 
m2 de komende jaren echter rap terug. In 2020 publiceerde 
Urban Resort het Beleidsplan 2020 -2024 waarin bijgevoeg-
de tabel werd ontwikkeld. De tabel geeft het resultaat weer 

van de aflopende huurcontracten van Urban Resort van de 
broedplaatsen in haar beheer tussen 2020 – 2024. Daar-
naast wordt duidelijk hoeveel m2 er verder (her)ontwikkeld 
zouden moeten worden om haar doelstelling te kunnen halen. 
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Roger Cremer (Fort Knox) © Jimena Gabriella Gauna Photography



15

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020

Mime Factory (HW10) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Jantje Fleischhut (HW10) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Broedplaatsen kunnen 
van onschatbare  
waarde zijn voor de 
bewoners [...]. Door het 
leggen van verbindingen, 
het creëren van kansen 
voor talentontwikkeling 
en bovenal in het bieden 
van ruimte voor eigen 
initiatief uit de buurt. 



2. BEHAALDE 
DOELSTELLINGEN 
& ONTWIKKELIN
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2.1  VERHUUR & 
ONTWIKKELING

DE DOELSTELLINGEN VAN HET TEAM 
VERHUUR & ONTWIKKELING ZIJN:

�  Verhuur en programmering bestaande 
broedplaatsen

�  Leegstand in broedplaatsen minimaliseren.
�  Zoveel mogelijk ruimte bieden aan de grote vraag.
�  Opmaken van creatieve communities divers in vakge-

bied, discipline, leeftijd, culturele afkomst en opleiding-
sniveau.

�  Kunstenaarschap van huurders zichtbaar maken.
�  Programma’s ontwikkelen.
�  Administratieve processen optimaliseren.

�  Ontwikkeling en bestendiging broed
plaatsen

�  Stabiliteit van de organisatie versterken (korte termijn 
en langere termijn)

�  Nieuwe panden onderdeel laten worden van de brede 
Amsterdamse samenleving, door meer culturele diver-
siteit in broedplaatsen

�  Verkennen van nieuwe ontwikkelrichtingen, aanslui-
ten bij brede sociaal maatschappelijk opgaves, zoals 
duurzaamheid, vrije ruimten en woningbouwcoöpera-
ties.

Het team verhuur & ontwikkeling heeft de verantwoorde-
lijkheid om de aflopende huurcontracten van de organi-
satie te vervangen en te verlengen om zo de organisatie 
stabiel te houden en de doelstellingen van de stichting 
te verduurzamen. Het beleidsaccent ligt op het vergroten 
van de impact van nieuwe en bestaande broedplaatsen 
in de stad en de buurten en om nieuwe panden onder-
deel te laten worden van de brede Amsterdamse samen-
leving door meer focus te leggen op culturele diversiteit 
in de huurders communities.

VERHUUR 
Op elk gebouw van Urban Resort werkt een broedplaats 
coördinator die onderdeel is van het verhuurteam en die 
zorgt voor het dagelijks beheer van de gebouwen, het 
mutatiebeheer en de administratie. De coördinatoren 
zijn de verbindende factor en het aanspreekpunt op elke 
locatie. Waar mogelijk faciliteert de coördinator uitwisse-
lingen met de wijk en de buurt. 

De communicatie met huurders werd in 2020 door de 
lockdown enorm bemoeilijkt, terwijl de noodzaak en 
behoefte aan communicatie groter was dan ooit. Alle 
activiteiten en evenementen vielen stil: workshops aan 
buurtbewoners, exposities, evenementen en de horeca. 
Nog lastiger was het dat Urban Resort als verhuurder 

regelmatig lijnrecht tegenover de huurders stond, want 
Urban Resort bleef onder deze beroerde omstandighe-
den gewoon een van haar kerntaken uitvoeren: huurders 
vragen hun huur te betalen. Ons doel was echter samen 
met de huurders door de crisis te komen. Gelukkig is dat 
met overheidssteun en dankzij de gemeentelijke broed-
plaats gelden grotendeels gelukt. Tot onze spijt niet altijd, 
initiatieven als Mixtree, Atelier Westerdok en de Creatieve 
Makers hebben hun activiteiten moeten staken. Dit wa-
ren kleinschalige initiatieven die grotendeels afhankelijk 
waren van vrijwilligers en kleine inkomsten. Radion heeft 
het zeer moeilijk gehad om aan haar financiële verplich-
tingen te voldoen. 

Ondanks de beperkingen is er intensief gesproken met 
de huurders. Er zijn sociale belrondes gehouden, er heb-
ben virtuele borrels georganiseerd en als je je daarvoor 
had aangemeld kreeg je een borrel zakje van Urban Re-
sort. Vooral de hoeveelheid communicatie met huurders 
die betalingsproblemen hadden was enorm. De vraag 
naar betaalbare woon- en werkruimte voor kunstenaars 
bleef onverminderd hoog, nieuwe broedplaatsen als 
POST en de KAZERNE zijn in de loop van het jaar volle-
dig verhuurd. Het is gelukt om het jaar af te sluiten met 
beperkte mutatieleegstand. In bijlage 1 een overzicht van 
de specifieke mutaties per project. 

STABILITEIT & VERLENGINGEN
In de ontwikkeling van broedplaatsen lag ook in 2020 het 
accent op stabiliteit van de organisatie. Zoals al veelvul-
dig aangekaart in dit verslag, is het verlengen van de 
looptijd van bestaande broedplaatsen daarvoor essen-
tieel. Gelukkige zagen broedplaats de VLUGT (5 jaar) en 
broedplaats LELY (1 jaar) het afgelopen jaar hun contract 
verlengd worden. In 2020 hebben we met woningcor-
poratie Stadgenoot een overeenkomst bereikt over de 
ontwikkeling van broedplaats WIJBURG op IJburg.  
 
In broedplaats de VLUGT stond alles klaar voor een grote 
verbouwing toen dat plan onverwacht werd uitgesteld tot 
2021. De werkzaamheden om dit contractueel maar ook 
sociaal te organiseren hebben een grote impact ge-
had op de organisatie en de huidige huurdersgroep. In 
broedplaats SBV/Volkshotel is de geplande verbouwing 
wél doorgegaan. In de zomer van 2020 is het Volkshotel 
begonnen met de opbouw van een nieuwe verdieping 
boven op de broedplaats en een renovatie van de broed-
plaats. Een ingreep die waarborgt dat de broedplaats 
voor langere termijn zal worden behouden, maar die veel 
impact heeft op de zittende huurders. 

WERKORGANISATIE
De ingezette ontwikkeling van het verhuurteam is in 2020 
verder doorgezet. Het team is gaan werken met seni-
or- en junior functies en in de komende jaren wordt er 
gewerkt vanuit een kleiner compact en efficiënt verhuur-
team van 4 fte. Zij vormen de spil van de organisatie, 
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zijn het aanspreekpunt voor huurders, hebben voeling 
met de dagelijkse gang van zaken en zorgen voor een 
afgewogen selectie van huurders overeenkomstig met 
het profiel van de broedplaats. Overige werknemers 
zullen zich meer gaan richten op de programmering in 
de broedplaatsen, communicatie (zie hieronder) of op de 
ontwikkeling van nieuwe projecten.
 
Ook de ambitie om de culturele diversiteit in onze panden 
te vergroten en daarmee een betere reflectie van de bre-
de Amsterdamse samenleving te zijn is doorgezet. Er zijn 
veelbelovende stappen gezet in de KAZERNE, in broed-
plaats VKG/VOLKSHOTEL (samen met Omroep Zwart) en 
in broedplaats de VLUGT, waar lokale rolmodellen samen 
met jongeren uit de buurt werken aan een talentontwik-
kelingsprogramma. Het aanspreken van nieuwe doel-
groepen was één van de prioriteiten voor 2020, waarbij 
opgemerkt moet worden dat we onze kerndoelgroep van 
kunstenaars en creatievelingen natuurlijk niet uit het oog 
verliezen. 
 
HUURDERSCOMITÉ

Sinds april 2020 zijn huurders van verschillende broed-
plaatsen van Urban Resort bij elkaar gekomen om niet 
alleen de acute door de crisis ontstane problemen van 
de huurders te bespreken, maar ook de wijze waarop 
Urban Resort als verhuurder daarmee omgaat en de rol 
van huurders in het Amsterdamse
broedplaatsenbeleid. Er ontstond een actieve huurders-
groep die de aanvankelijke aanpak van Urban Resort 
inzake de oplopende huurachterstanden en de communi-
catie daarover bekritiseerde.
Volgens hen moest er in het algemeen op ingezet worden 
dat zoveel mogelijk door Corona getroffen huurders 
hun ruimte konden behouden. Zolang de pandemie zou 
duren moest het niet zo zijn dat huurders die een ruimte 
huurden bij Urban Resort door betalingsachterstanden 
op straat zouden worden gezet. De communities in de 
panden van Urban Resort moesten zoveel mogelijk in 
stand gehouden worden. Daarnaast moesten er veel 
ruimhartigere afbetalingsregelingen tot stand komen. 
En als laatste moest er een meer sociale en begripvolle 
communicatie richting de huurders worden opgezet.

Bij de actieve huurdersgroep werd het in de tussentijd 
steeds duidelijker dat: ‘de huurders onderling ook samen 
moeten werken, niet alleen gedurende een tijd van crisis, 
maar ook voor de toekomst, om er zo voor te zorgen dat 
er betaalbare broedplaatsen beschikbaar blijven voor 
kunstenaars en creatieven in Amsterdam. Om te streven 
naar langetermijncontracten, om zo de negatieve effec-
ten van gentrificatie tegen te gaan en te streven naar 
inclusie en zeggenschap.

Zo ontstond het idee om een huurderscomité van de 
huurders van Urban Resort op te richten, dat op een nog 

nader te bepalen wijze een vaste adviserende plek zou 
kunnen krijgen in de organisatie van Urban Resort. Het 
doel van dit huurderscomité van Urban Resort is huur-
ders bij elkaar te brengen om zo gezamenlijke belangen 
te behartigen. In een workshop die door stichting Woon! 
in mei 2021 wordt georganiseerd, gaan het huurdersco-
mité en Urban Resort onderzoeken op welke wijze er in 
de toekomst kan worden samengewerkt en hoe dat moet 
worden vormgegeven.

2.2 FINANCIËN & 
ADMINISTRATIE
DE DOELSTELLINGEN VAN HET TEAM 
FINANCIËN EN ONDERSTEUNING ZIJN:

�  De organisatie beschikt over heldere financiële kaders 
en beleid 

�  Directeur en managementteam ontvangen tijdig finan-
ciële informatie en constructief advies. 

�  Jaarlijkse begroting en afdelingsbudgetten zijn tijdig 
beschikbaar 

�  Werkwijzen en procedures worden nageleefd 
�  Periodieke rapportages en liquiditeitsoverzicht zijn 

tijdig beschikbaar 
�  Bijzonderheden worden tijdig gesignaleerd en gerap-

porteerd aan de directeur en het Managementteam  

ADMINISTRATIEVE CYCLUS

Het team financiën en ondersteuning heeft in 2020, 
zoals elk jaar, de administratieve cyclus doorlopen met 
als eindresultaat een door de accountant goedgekeurde 
jaarrekening. Door middel van viermaandelijkse voort-
gangrapportages wordt de voortgang nauwkeurig in 
beeld gebracht, zowel het niveau van de totale organisa-
tie als de afzonderlijke projecten en teams.  Middels twee 
periodieke liquiditeitsbegrotingen worden de huurach-
terstanden en de leegstandcijfers doorlopend scherp in 
de gaten gehouden. 

Dagelijks is het team bezig met de administratie van onze 
19 panden, bestaande uit het versturen en innen van de 
huur en het boeken en betalen van de inkopen. Er is veel 
contact met collega’s van de andere teams, leveranciers 
en huurders. Het team verzorgt de financiële afhandeling 
van externe opdrachten waaronder de volledige admi-
nistratie van 11 panden van collega ontwikkelaar LOLA 
en die van Broedplaats Volkskrantgebouw. 
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CORONA STEUNFONDS

Gedurende de Corona crisis heeft het team financiën en 
ondersteuning, met medewerking van andere afdelingen, 
de huurders en met financiële noodsteun van de Ge-
meente Amsterdam de organisatie nauwkeurig naar een 
positief jaarresultaat weten te manoeuvreren. Vroegtijdig 
is gesignaleerd dat een aantal van onze huurders door 
de van overheidswege opgelegde beperkingen hun fac-
turen niet meer kon betalen. Urban Resort is toen overge-
stapt op een verruiming van de betalingsregelingen met 
de huurders. De belangrijkste verandering hierbij was 
veel persoonlijk contact en uitgestelde betalingen. 

Eind september 2020  werd het subsidieverzoek van Stich-
ting Urban Resort Amsterdam bij de Gemeente Amsterdam 
voor financiële steun voor broedplaatsen die geraakt zijn 
door de Corona crisis met een bedrag van  
€ 141.714 gehonoreerd. Uit haar financiële reserves stelde 
de stichting zelf ook een bedrag ter beschikking. Met dit 
budget werd een noodfonds opgericht om huurders van 
Urban Resort die door Corona in grote financiële proble-
men waren geraakt  te ondersteunen en de andere pro-
blemen die uit Corona voortkwamen het hoofd te kunnen 
bieden.

Met een deel van de subsidie hebben wij in 2020 onge-
veer 60 van de 600 (hoofd)huurders kunnen  helpen en 
daarmee hebben we de meeste van hen als  relevante 
spelers binnen onze broedplaatsen kunnen  behouden.  
In de broedplaatsen zelf  werd daardoor niet alleen 
dreigende leegstand voorkomen, maar bleven ook de 
communities grotendeels in tact. Er ontstond slechts een 
beperkte dreiging voor de vaak krappe exploitaties van 
de projecten. 
SAMENGEVAT ZAG DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE ER  
ALS VOLGT UIT: 

Ontvangen subsidie Bureau Broedplaatsen € 141.741 
Doorbelaste kwijtschelding van huren door UR € 112.581
Door urban resort terug te betalen  € 29.133

SUBSIDIES & INVESTERINGEN

De koerswijziging van Urban Resort in de richting van 
meer geprogrammeerde broedplaatsen heeft ertoe 
geleid dat er een groeiend aantal subsidies zijn aange-
vraagd en ontvangen. Naast verbouwing-subsidies ont-
ving Urban Resort in 2020 subsidie voor programmering 
en, speciaal voor het afgelopen jaar, subsidie in verband 
met Corona. Extra aandacht van het team was nodig 
om het budgetbeheer en de verantwoording daarvan 
aan deze (nieuwe) partners goed te laten verlopen. Het 
team heeft in 2020 ook extra aandacht besteed aan het 
inhalen van achterstanden bij de afrekening van service-
kosten. Het kantoor is opgeknapt waardoor er nu, als het 
weer mag, meer mensen ongestoord kunnen werken. Er 
is in 2020 verder gewerkt aan nieuwe bedrijfssoftware. 
Het team gaat ervan uit dat deze software in 2021 in 
gebruik genomen gaat worden en Urban Resort op veel 
vlakken administratief zal ondersteunen.

TEAMONTWIKKELING

In 2020 is Merijn Foet benoemd in de functie van hoofd 
team financiën en ondersteuning terwijl zijn voorganger 
Hay Schoolmeester, een van de oprichters van Urban 
Resort, zich concentreerde op huurders die door Corona 
in een moeilijke financiële situatie terecht kwamen. Zo 
heeft hij zich ingezet in de lobby richting de gemeente, 
voor de samenwerking tussen broedplaatsen onderling 
en voerde hij vele gesprekken met het huurderscomité 
over het oplossen van betalingsproblemen. 

Er werd in 2020 een 
noodfonds opgericht 
om huurders die 
door Corona in grote 
financiële problemen 
waren geraakt te 
ondersteunen.



20

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020 1. KERN ACTIVITEITEN

�

2.3 TECHNISCH BEHEER
DE DOELSTELLINGEN VAN HET TEAM 
TECHNISCH BEHEER ZIJN:

�  Het planmatig bouwkundig en installa
tietechnisch onderhoud aan panden van 
Urban Resort en panden van Stichting 
Buurtcentra Amsterdam (SBC).

�  Incidentele onderhoudsmeldingen,  
storingen en calamiteiten.

�  Verbouwingen en bouwkundig  
gerelateerde projecten.

Het team heeft tijdens de lockdown volledig doorgewerkt 
en met wat kleine aanpassingen met betrekking tot coro-
na ging dat goed. Er is extra aandacht besteed aan de 
ventilatievoorzieningen in de panden. In broedplaats de 
KAZERNE is de gymzaal voorzien van nieuwe automati-
sche raam-uitzetters en zijn de luchtbehandelingskasten 
gecontroleerd en voorzien van nieuwe filters. Dit zal elk 
half jaar worden herhaald. Ook de luchtfilters bij andere 
panden zijn deze zomer een extra keer vervangen. 

Er is doorlopend en planmatig bouwkundig- en installa-
tietechnisch onderhoud gepleegd aan panden van Urban 
Resort en panden van Stichting Buurtcentra Amsterdam. 
Regulier onderhoud van technische installaties zoals brand-
meldinstallaties, blusmiddelen, noodverlichting en centrale 
verwarmingssystemen in de broedplaatsen van Urban 
Resort verliep volgens planning en zonder noemenswaar-
dige incidenten of problemen. Broedplaats LIZZY is aan de 
buitenzijde opnieuw geschilderd volgens het uit te voeren 
MJOP Gemeentelijk Vastgoed. Schilderwerk MJOP van T85 
is op verzoek van de afdeling financiën verschoven naar 
2021. De uitvoering van MJOP SBC verliep volgens planning. 
Het pand op de Krelis Louwenstraat heeft isolatieglas ge-
kregen. Het pand op de J.Drijverweg wordt door de huurder 
intern verbouwd met het oog op de uitbreiding van het 
gebedshuis. Er wordt onderzoek gedaan naar het isoleren 
van de kap/dak en/of het vervangen van de panlatten bij de 
panden op de Arubastraat en de Admiralengracht. De krui-
pruimte van het pand in de Chassestraat is opgeschoond 
en voorzien van isolatie. Tijdens de werkzaamheden werd er 
asbest geconstateerd hetgeen direct gesaneerd is. De jaar-
lijkse ontruimingsoefeningen voor ACTA, LELY en SUP en de 
BHV-cursus zijn in verband met corona uitgesteld naar 2021.

Onderhoudsmeldingen, storingen en calamiteiten
In 2020 zijn er ongeveer 350 incidentele onderhoudsverzoe-
ken, calamiteiten en geregistreerde reparaties uitgevoerd. 
De meeste meldingen betroffen werkzaamheden aan 
verwarming, sluitwerk, lekkage, verbouwingen en algemene 
huurders vragen. Dit is vergelijkbaar met andere jaren.

VERBOUWINGEN & BOUWKUNDIG ZAKEN

De verbouwing van broedplaats de KAZERNE is halverwege 
2020 afgerond. Deze verbouwing duurde langer dan ver-
wacht waardoor het team daar meer inzet heeft moeten ple-
gen. De verbouwing van de aula in broedplaats LELY, voor 
de verhuizing van de Appel naar deze ruimte, is eind 2020 
afgerond. Bij de nieuwe broedplaats POST zijn een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd om het pand verhuurbaar 
te maken: de noodverlichting is vervangen, het sluitwerk 
is vernieuwd, de buitenverlichting is hersteld, de ruimtes 
zijn opgeschoond en er is internet aangelegd. Een kleine  
verbouwing van het hoofdkantoor van Urban Resort aan de 
Louwesweg 1 is uitgevoerd. De ruimte is opnieuw ingedeeld 
om het kantoor beter werkbaar te maken met inachtneming 
van de ARBO-eisen. Er is een update uitgevoerd aan onder 
andere het meubilair, de verlichting en de ventilatie.

OPERATIONEEL TEAM

De geplande verbouwing van de VLUGT in de zomer/najaar 
2020 ging niet door. Dit betekent dat het team wat meer 
lucht had om achterstallige zaken uit te voeren.. Het gehele 
team heeft de cursus VCA-VOL gevolgd en naar behoren 
afgerond. De werklijst en de planning zijn nu onderver-
deeld in: een werklijst voor incidentele meldingen en een 
werklijst voor verbouwingen en projecten. In de werkplaats 
werd vooruitgang geboekt met een efficiëntere opslag van 
gereedschappen en materialen waardoor de teamleden nu 
kunnen werken in een overzichtelijke werkplaats. 

In 2020 zijn er 
on geveer 350 
incidentele 
onderhouds-  
verzoeken, 
calamiteiten en 
geregistreerde 
reparaties 
uitgevoerd. 
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2.4 COMMUNICATIE & PR
DE DOELSTELLINGEN VAN HET TEAM 
COMMUNICATIE & PR ZIJN:

�  Implementatie van een communica
tiestrategie, tools en templates om het 
verhaal (impact en zichtbaarheid) van de 
broedplaatsen zowel intern als extern te 
vertellen en om potentiele broedplaats
huurders,  publiek & samenwerkingspart
ners aan te trekken.

�  Ontwikkelen en bewaken van de huis
stijl en toezien op een eenduidige toon, 
beeld en stijl van de diverse boodschap
pen. 

�  Coördineren en vormgeving van (wer
vings)campagnes.

�  Bijhouden van de actualiteiten en eve
nementen in panden en aansturen dat 
deze activiteiten en evenementen wor
den gecommuniceerd via de daartoe 
geëigende communicatiekanalen. 

�  Ondersteuning, ontwikkelen, onderhou
den en redactie van de (teksten op de) 
websites, social media, handouts, flyers, 
posters, nieuwsbrieven, visiedocumen
ten, schetsen, jaarverslagen etc. 

�  Collega’s helpen bij planmatige  
communicatie. 

�  Relatiebeheer en maken en verzenden 
van persberichten, bijhouden actuele 
(pers & contact)lijsten en initiëren van 
persmomenten. 

�  Ondersteuning interne communicatie 
tussen de organsatielagen. 

De belangrijkste doelen en ambities van het Team 
Communicatie & pr zijn het verzorgen van de zichtbaar-
heid van Urban Resort op huurder-, pand- en stadsni-
veau. Dat doet het team door de inzet van verschillende 
communicatiemiddelen, tools en templates. Daarnaast 
ondersteunt het team de interne communicatie tussen de 
verschillende lagen van de werkorganisatie, het manage-
mentteam, het bestuur en de raad van toezicht. Urban 
Resort is zichtbaar op, en creëert content voor, verschil-
lende kanalen. Daarnaast zetten we verschillende media 
in om bekendheid te vergaren (o.a. ten behoeve van 
potentiële samenwerkingen), leegstand te minimaliseren, 

community building te stimuleren en bezoekers te trekken 
voor publieksprogramma’s.

AANBOD

In 2020 vonden er 78 mutaties plaats in de panden door 
opzegging van een huurder. Een overgroot gedeelte van 
de ruimtes werd aangeboden middels onze communica-
tiekanalen. In 2020 werd er enkel voor de nog verder in te 
vullen broedplaats de KAZERNE een wervingscampagne 
uitgezet. Er werd geen nieuw pand in beheer gebracht in 
2020. Ondanks de corona crisis hebben we weinig leeg-
stand gehad en weten kunstenaars ons goed te vinden 
via onze communicatiekanalen. Het aantal aanmeldingen 
via onze website blijft hoog. 
Speerpunten zoals verjonging en culturele diversiteit 
werden in 2020 steeds prominentere overwegingen bij 
het aantrekken van nieuwe huurders voor vrijkomende 
ruimtes. De ontwikkeling van de KAZERNE zagen we als 
een kans om ons bereik uit te breiden/optimaliseren 
en een bredere doelgroep aan te spreken qua leeftijd, 
culturele achtergrond, opleidingsniveau, discipline en op 
lokaal (buurt) niveau. Nieuwe contacten, media, pers, lo-
kale instanties en organisatie in Zuidoost werden in kaart 
gebracht en gebruikt om de doelgroep te bereiken. 

DATABASE & CRM

De komende jaren wordt steeds belangrijker om strate-
gische partnerschappen te vormen om nieuwe projecten 
mee aan te kunnen gaan. Door middel van een goede 
profilering naar buiten toe helpt Communicatie & Pr het 
netwerkbestand van Urban Resort uit te breiden. In 2020 
ondersteunde Communicatie & Pr de ontwikkeling van 
een nieuwe database met bijbehorende CRM. De moge-
lijkheden voor communicatie met huurders/ gebruikers, 
potentiële huurders, (potentiële) samenwerkingspartners 
en bezoekers worden hiermee op termijn aanzienlijk 
vergroot.

CAMPAGNES

Voor de zomer begon Urban Resort met de ontwikkeling 
van de BUURTKAMER SLOTERDIJK. Het Team Commu-
nicatie & Pr heeft het projectteam ondersteund bij het 
opzetten van de communicatiekanalen en het invullen en 
beheren daarvan (website, sociale media, flyers, posters, 
persberichten etc). Daarnaast liep de wervingscam-
pagne voor Broedplaats de KAZERNE langer door dan 
beoogd. Het Communicatie & Pr Team sloeg de handen 
ineen met het projectteam van Stichting de Kazerne om 
de zichtbaarheid van de broedplaats (en de beschikbare 
studio’s) beter op de kaart te zetten. Er werd extra content 
gegenereerd, meer kanalen ingezet dan gebruikelijk en 
er werd gebruik gemaakt van een nieuwe pand-eigen 
vormgeving. Tegen de herfst van 2020 was de KAZERNE 
community compleet.  
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BEKENDHEID & ZICHTBAARHEID

Covid-19 speelde een grote rol in de communicatiewerk-
zaamheden van Urban Resort in 2020. Zonder face-to-fa-
ce contact werd de online zichtbaarheid belangrijker. Het 
team communiceerde over o.a. online events/workshops 
en online shops van huurders en hield Covid-19 informa-
tiepagina’s bij op de Urban Resort website. In 2020 zijn er 
nieuwe informatieve pagina’s (met regelmatige updates) 
toegevoegd aan de website om huurders te informeren 
over o.a. de CAWA procedure van de Gemeente Amster-
dam, actualiteit m.b.t. landelijke en stedelijke Corona-re-
gelingen/maatregelen en de Noodsteun Urban Resort 
procedure. Meer dan eens werd onze berichtgeving over 
corona maatregelen en regelingen gedeeld door andere 
broedplaats ontwikkelaars en belangenorganisaties (o.a. 
door SLAK en DCR).

Een deel van de huurders was erg vocaal over hun 
verwachtingen richting Urban Resort m.b.t. huur kwijt-
schelding, lobby, betalingsregelingen etc. Vanuit Commu-
nicatie & Pr is er veel tijd gestoken in het helder uiteen-
zetten van de rol van Urban Resort om de argwaan om te 
buigen. Het team deed dit in (interne)nieuwsbrieven, door 
middel van nieuwsitems op de website en via sociale 
media berichten. Tegen de zomer werden de negatieve 
geluiden minder.

Het team is in 2020 bezig geweest om de inzet op haar 
verschillende kanalen – website, facebook, nieuwsbrie-
ven, flyers, poster, persberichten - verder te optimali-
seren. Bijvoorbeeld door in 2020 actiever te worden 
op Instagram, een medium dat toegang geeft tot een 
jongere creatieve doelgroep, en de frequentie van de 
UR-nieuwsbrieven te verhogen en daarmee huurders 
beter te informeren. In 2020 is het aantal social media 
‘volgers’ en nieuwsbrieflezers aanzienlijk verhoogd. Er 
is ondersteuning geboden aan verhuur coördinatoren 
m.b.t. de interne communicatie op pand-niveau met 
name ook i.v.m. informatieverstrekking rondom Covid-19. 
Nieuwsbrieven zijn in 2020 naast informatief ook een tool 
geworden voor community-making: huurders koppelen 
terug dat zij zich steeds meer onderdeel van iets groters 
voelen in plaats van enkel huurder van hun werkruimte. 
Het geëtaleerde kunstenaarschap bereikt daarnaast een 
steeds groter (stedelijk) publiek.  
Het ‘huurderschap’ werd in 2020 beter tentoongesteld 
door het vergaren van content van de huurders zelf. 
Een kleinschalige campagne aan het begin van het jaar 
stimuleerde huurders hun eigen profielpagina op de 
website te uploaden. Deze content wordt nu regelmatig 
gebruikt op social media en in de nieuwsbrieven. Ook 
werd het speciale publiciteit@urbanresort.nl email-adres 
meer dan ooit gebruikt door onze huurders om ons op de 
hoogte te brengen van hun activiteiten en nieuwswaardi-
ge berichten. Door het publiceren van deze content kon-
den huurders elkaar gemakkelijker online vinden, maar 

ook kon het team aan potentiële samenwerkingspartijen 
(culturele organisaties, vastgoedeigenaren) laten zien 
wat en wie wij onderbrengen in onze panden. De meer-
waarde en het cultureel kapitaal van de broedplaatsen 
voor de stad wordt daarmee steeds beter naar buiten 
gebracht. 

PROGRAMMA & PUBLICITEIT

Gezien de Covid-19 maatregelen kwam de programme-
ring in de broedplaatsen grotendeels stil te liggen. De 
opening van Broedplaats POST werd uitgesteld tot 2021. 
Voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten die in de 
broedplaatsen plaats hebben gevonden, zie bijlage 1. 
 
In juni bracht Touria Meliani een bezoek aan Broedplaats 
LELY. Samen met de broedplaats coördinator en enke-
le huurders van de broedplaats werd deze pr-middag 
(hand-out, presentaties, rondleiding en een optreden) 
vormgegeven door Communicatie & Pr.
 
Voor de zomer 2020 werd er door Communicatie & Pr een 
vacature uitgezet voor een nieuwe broedplaats coördina-
tor voor SUP en de HEINING. De werving en de selectie 
werd mede door Communicatie & Pr gedaan. Daarnaast 
werden middels onze verschillende communicatiekana-
len 2 stagiaires aangetrokken om te ondersteunen op 
broedplaats LELY, VKG en de VLUGT.

BELEID & ONTWIKKELING

In 2020 heeft Communicatie & Pr een grote bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van het Meerjaren Beleids-
plan 2020-2024 van onze organisatie. Tegen de lente van 
2020 werd het plan  gepubliceerd. Het Communicatie & 
Pr team begeleidt daarnaast elk jaar de productie van 
het inhoudelijk jaarverslag. In 2020 werd hiervoor door 
het team een nieuwe template ontwikkeld, waardoor ook 
de jaarlijkse CAWA-verantwoording aan de Gemeente 
Amsterdam een inhoudelijk belangrijke plek krijgt in het 
algemene jaarverslag. Voorheen werden de CAWA-ver-
antwoording en het inhoudelijk jaarverslag naast elkaar 
gepubliceerd en niet als één geheel.
Communicatie & Pr verzorgt de interne communicatie 
tussen de werkorganisatie, MT, het bestuur en de raad 
van toezicht en biedt o.a. ondersteuning in het opmaken 
en uitsturen van management stukken, verslagen, jaar-
planningen, jaarplannen, notulen en de organisatie van 
bijeenkomsten. In 2020 vonden er 6 bestuursbijeenkom-
sten plaats en 3 RvT bijeenkomsten.  
Vanuit Communicatie & Pr werd er in 2020 ondersteuning 
geboden bij de organisatie van brainstormsessies, tekst 
en vormgeving van de visie plannen voor POST, LYCKA 
en DE VLUGT en bij de Quickscans van WIJBURG en DE 
PARLEVINKER.



23

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020

ICK Amsterdam  (VLUGT) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Kalina Todorova (KOCH) © Jimena Gabriella Gauna 
Photography

ICK Amsterdam  (VLUGT) © Jimena Gabriella Gauna 
Photography
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Joska van Oosten (WIJK 7) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Jelmer Rypkema (HEINING) © Jimena Gabriella Gauna
Photography

De meerwaarde 
en het cultureel 
kapitaal van de 
broedplaatsen 
voor de stad wordt 
daarmee steeds 
beter naar buiten 
gebracht. 
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�

3.1.  BESTUUR  
& RAAD VAN TOEZICHT

De stichting is opgericht op 18-09-2008 en wordt ge-
dreven onder de handelsnaam Stichting Urban Resort 
Amsterdam. Het vestigingsadres van de stichting is 
Louwesweg 1, 1066 EA te Amsterdam. De onderneming 
is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amster-
dam, onder nummer 34312884 als zijnde een stichting.
 
SAMENSTELLING BESTUUR  
PER 31122019:

� Duco Stadig – voorzitter
� Hans Balhuizen – penningmeester                       
� Johan Andrée - secretaris    
� Hansje Kalt – bestuurder
� Fred Martin – bestuurder
 
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
PER 31122019:

� Eric Nagengast
� Ina Pronk
� Richard-Jan Roks
� Renee Hogendoorn
 
De stichting Urban Resort Amsterdam heeft geen  
personeel in loondienst.
 
De stichting Urban Resort Amsterdam is sinds 28-05-
2013 bestuurder van de volgende stichtingen:
 
Stichting Urban Resort voormalig Volkskrantgebouw / Lely             
(KvK 34248278)

Stichting Urban Resort Westerdok                                                          
(KvK 34312882)

Stichting Urban Resort Network                                                               
(KvK 34383748)

Stichting Urban Resort voormalig Actagebouw                 
(KvK 53987527)

Stichting Urban Resort Surinameplein                                                   
(KvK 61114383)

Stichting Urban Resort Works                                                                   
(KvK 58026797)
 
Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘de sticht-
ing’ en ‘Urban Resort’ etc. wordt bedoeld de stichting 
Urban Resort Amsterdam.

3.2  GOVERNANCE 
CODE CULTUUR EN 
CODE CULTURELE 
DIVERSITEIT & 
INCLUSIE

Urban Resort onderschrijft de Governance Code Cultuur 
en de Code Culturele Diversiteit & Inclusie in haar taakui-
toefening en past dit toe op de keuze van haar activite-
iten, doelgroepen, personeel (inclusief de toezichthoud-
ers) en partners. Het bestuur en de Raad van Toezicht 
van Urban Resort hebben in 2020 aan de hand van de 
Governance Code Cultuur (GCC) het eigen functioneren 
geëvalueerd.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Urban Re-
sort hebben 2020 belangrijke stappen gezet waardoor 
de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & 
Inclusie duidelijk vorm krijgen, zowel in de statuten als in 
de uitvoering van de eigen toezichthoudende rol. Urban 
Resort heeft aanhoudend gezocht naar twee nieuwe 
bestuurders - en die gevonden - waarmee de samen-
stelling van het bestuur qua gender, culturele diversiteit 
en leeftijd meer in balans is gekomen. Hierbij zijn wij 
ondersteund door Atana, een gespecialiseerd bureau 
in de werving en selectie van bestuurders en toezich-
thouders op het terrein van diversiteit en inclusie. Vanaf 
begin 2021 treden mevrouw Manolya Ergin en mevrouw 
Mariette Haloua aan. Beide hebben een juridische ach-
tergrond en een grote passie voor kunst en cultuur.
De herontwikkeling van bestaande broedplaatsen en 
de ontwikkeling van nieuwe concepten bieden ons de 
kans om diversiteit en inclusie verder vorm te geven. 
Voorbeelden hiervan zijn de broedplaatsen de KAZERNE 
en de VLUGT. Ook bij de keuze van partnerorganisaties, 
doelgroepen en activiteiten is diversiteit en inclusie een 
kernthema.

Daarnaast is de Fair Practice Code belangrijk voor ons. 
De gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, 
cultuur en de creatieve industrie geeft handvatten voor 
een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering 
waarbij respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars 
belangen rekening wordt gehouden ten dienste van een 
sterke sector die de potentie en kansen van makers ten 
volle benut en doet renderen. De Fair Practice Code zien 
we als de juiste houding voor onze organisatie.
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3.2 ONZE BROEDPLAATSEN
STICHTING URBAN RESORT IS HET OVER
KOEPELENDE ORGAAN ACHTER VERSCHIL
LENDE BROEDPLAATSEN IN DE STAD DIE 
FUNCTIONEREN ALS LOSSE STICHTINGEN:
 
�  DE STICHTING URBAN RESORT AMSTER

DAM heeft twee broedplaatsen in eigen
dom, zijnde 36 loodsen op industriege
bied de Heining in de Westhaven en een 
voormalig schoolgebouw op de Tugela
weg 85 in Oost. De stichting heeft sinds 
2016 het pand Wijk 7 aan de Daalwijk
dreef in gebruik en voerde daar projec
ten uit. Daarnaast heeft de stichting een 
beheerovereenkomst voor 14 panden 
van SBC (Stichting Buurt Centra Amster
dam) en een managementovereenkomst 
met SBV (Stichting Broedplaats Volks
krantgebouw)

 
�  DE STICHTING URBAN RESORT LELY 

heeft het voormalig Calvijn college (84 
ruimtes en 2 gymzalen) aan de Schiplui
denlaan 10 en 12 voor drie jaar in be
heer.

 
�  DE STICHTING URBAN RESORT WES

TERDOK beheert 17 atelierruimtes op het 
Westerdokseiland en heeft daartoe voor 
9 ruimtes een huurovereenkomst met 
woningbouwvereniging Eigen Haard en 
voor 8 ruimtes met Woonstichting Ymere.

 
�  DE STICHTING URBAN RESORT NET

WORK had in 2019 elf panden in beheer:

� 1.  Broedplaats DE VLUGT op de Burgemeester de 
Vlugtlaan 125 te Amsterdam.

� 2.  FORT KNOX op de Zuider IJdijk 44 te Amsterdam.
� 3.  Broedplaats HW10 op de Hendrik van Wijnstraat 10 

te Amsterdam.
� 4.  DE RIETWIJKER op de Parlevinker 9 te Amsterdam.
� 5.  Broedplaats COSTA RICA aan de Piet Heinkade 233 

in Amsterdam.
� 6.  (Audio)broedplaats LIZZY, Lizzy Ansinghstraat 86 te 

Amsterdam.
� 7.  Broedplaats STUART, Weesperstraat 106 te Diemen.
� 8.  Broedplaats DE REMISE, Tweede Leeghwaterstraat 

5b te Amsterdam.
� 9.  Broedplaats KOCH, Robert Kochplatsoen 19 te 

Amsterdam.
�10.  Broedplaats DE KAZERNE, Remmerdemplein 100 te 

Amsterdam
�11.  Broedplaats POST, Lakenhalstraat 2 te Amsterdam

 

�  DE STICHTING URBAN RESORT VOOR
MALIG ACTAGEBOUW beheert 65 ruim
tes in het voormalig ACTAgebouw aan 
de Louwesweg 1 te Amsterdam.

 
�  DE STICHTING URBAN RESORT SURI

NAMEPLEIN beheert een gebouw met 62 
woonwerkruimtes en 20 kantoor/ate
lierruimtes op het Surinameplein 3335 
te Amsterdam.

 
�  DE STICHTING URBAN RESORT WORKS 

voert alle werkzaamheden uit die nodig 
zijn om de panden in voornoemde stich
tingen te beheren, te verhuren en/of te 
ontwikkelen.

3.3  OPERATIONELE 
TEAMS

Gedurende het jaar 2020 waren er 17,4 werknemers in 
dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 16) 
verdeeld over drie uitvoerende teams. Deze drie teams 
van Urban Resort zijn: ontwikkeling en verhuur, technisch 
beheer en financiën.
 
Daarnaast werkt Urban Resort met een poule van 
zzp-ers die ingezet worden om pieken in het werk op te 
kunnen vangen of losse projecten uit te voeren.
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STICHTING URBAN RESORT

Network

LIZZY VLUGT KAZERNE

REMISE RIETWIJKER STUART

KOCH POST HW10

FORT 

KNOX
WIJK7

COSTA 

RICA

Raad van Toezicht 

— 4 leden

STICHTING URBAN RESORT

Vml acta gebouw

STICHTING URBAN RESORT

Westerdok

STICHTING URBAN RESORT

Vml Surinameplein

STICHTING URBAN RESORT

Lely

ACTA

WESTERDOK

SUP

LELY

STICHTING URBAN RESORT

Works

Directie

Werknemers

Freelancers

TUGELA85 HEINING
PROJECTEN :

- VKG

- SBC

- WIJK7 

STICHTING URBAN RESORT AMSTERDAM

Moederstichting 

Bestuur — 5 Leden
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De nieuwe Couture (ACTA) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Zeger de Vos (LIZZY) © Jimena Gabriella Gauna Photography

Urban Resort 
onderschrijft de 
Governance Code 
Cultuur en de Code 
Culturele Diversiteit 
& Inclusie in haar 
taakuitoefening 
en past dit toe 
op de keuze van 
haar activiteiten, 
doelgroepen, 
personeel en 
partners.
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Straatzinnen_Frederike Top Design (HW10) 
Frederike Top Design is een Amsterdamse productontwerper gespecialiseerd in verlichting en gevestigd in HW10. Met het project Straatzinnen is 
een sociale lichtinstallatie ontworpen die in de openbare ruimte is geïnstalleerd. Stadsdichter Gershwin Bonevacia heeft op basis van opgehaalde 
input uit de buurt de tekst bedacht: Meer als jou - Dat jij meer - Bent van mij. 

Moving Arts Project (TUGEL85) 
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  2020 2019
         
Omzet verhuur ruimtes   1.893.173   1.895.598
Kostprijs verhuur ruimtes        
Huisvestingskosten -945.351   -792.634  
Kosten projectbeheer -246.910   -144.202  
Verbouwingen -223.413   -8.860  
Afschrijvingen -56.070   -80.957  
Totaal kostprijs verhuur ruimtes   -1.471.744   -1.026.653 
Voorschot leveringen en servicekosten        
Omzet voorschot leveringen/servicekosten 616.143   612.378  
Kosten voorschot leveringen/servicekosten -616.144   -596.515  
Totaal voorschot leveringen/servicekosten   -1   15.863 
Resultaat verhuur ruimtes   421.428   884.808 
         
Omzet overige activiteiten        
Omzet tijdelijke verhuur en evenementen  34.221   26.114  
Omzet subsidies 379.364   12.165  
Omzet Overige 359.402   167.365  
Totaal omzet overige activiteiten   772.987   205.644 
         
Kosten overige activiteiten        
Personeelskosten -977.097   -875.529  
Autokosten -5.976   -7.035  
Algemene kosten -65.277   -75.426  
Kosten Tijdelijke verhuur en evenementen -48.542   -36.917  
    -1.096.892   -994.907 
Financiele baten        
Financiele lasten -1.559   -171  
Totaal financiele baten   -1.559   -171 
Resultaat overige activiteiten   -325.464   -789.434 
         
Bijzondere baten en lasten   7.822   -265
Afrondingsverschil   3   6
         
Exploitatie   103.789   95.115 
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