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VOORWOORD

BROEDPLAATSEN HEBBEN DE AFGELOPEN JAREN
WORTEL KUNNEN SCHIETEN. Ze hebben zich ontwikkeld van tijdelijk naar vast, van binnen naar buiten,
van rafelrand naar midden in de maatschappij. Broedplaatsen staan niet langer op een eilandje, er is meer
interactie op gang gekomen, tussen broedplaatsgebruikers onderling, maar vooral ook met de omgeving.
Broedplaatsen veroverden hun plek in de buurt en weten
steeds meer te bieden aan anderen rondom de broedplaats.
Broedplaatsen blijven een duurzame plek waar kunstenaars en cultuurmakers aan hun ambacht kunnen
werken. Tegelijkertijd ontwikkelen ze zich tot brede aanjagers die samenwerkingen met het onderwijs aangaan
en met andere maatschappelijke partners, waardoor
ze in de samenleving van de stad fijnmazige dwarsverbanden leggen. Ook creatieven en innovatoren vormen
een belangrijk onderdeel van broedplaatsen met hun
vernieuwende wijzen van ondernemerschap, hun samenwerkingen met de maakindustrie en de kleinschalige
bedrijvigheid die leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Hun
economische meerwaarde voor Amsterdam is te lang
onderbelicht gebleven.
Broedplaatsen creëren steeds meer kruisbestuivingen en
vormen een rijke voedingsbodem, niet alleen voor kunst
en cultuur, maar voor steeds meer sociaal maatschappelijke innovatie, voor maakindustrie, werkgelegenheid,
onderwijs en jongeren. Op alle terreinen plukken Amsterdammers en beleidsmakers de vruchten van broedplaatsen. Maar als we willen dat broedplaatsen blijven
functioneren als katalysator van de toekomst van onze
stad, is het tijd voor nieuw beleid.

en samenwerkingen duurzame verbindingen aangaan
met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, onderwijs,
zorg, sociaal maatschappelijke opgaven, economie en
ondernemerschap. De integraliteit en de meerwaarde
daarvan op cultureel, maatschappelijk en economisch
vlak leggen de grondslag voor de broedplaats van de
toekomst.
Het (vooralsnog) ontbreken van een budget voor het
behoud van de bestaande broedplaatsen en het ontwikkelen van nieuwe broedplaatsen in de volgende
collegeperiode leidt tot de ontmanteling van de huidige
broedplaatsen. Voor een gezonde stad zijn voldoende
betaalbare werkruimten voor creatieven cruciaal, even
als een meer integraal beleid gestoeld op de brede ketenwerking van broedplaatsen.
Broedplaatsen creëren innovatie, cohesie en een gezond
economisch klimaat voor Amsterdam op vijf terreinen:
Kunst & cultuur: een rijk en veelkleurig palet aan kunst en
cultuur, van beginnend talent tot gevestigde werkende
kunstenaars, van ateliers en atelierwoningen, tot nachtcultuur en internationaal beroemde publieksplekken,
kweekvijvers en interdisciplinaire samenwerking. Voorbeelden hiervan in onze broedplaatsen zijn: Zina Platform, De Appel, Radion en ISH.
Sociaal maatschappelijk: community artists zetten hun
expertise in bij het tegengaan van eenzaamheid, ongelijkheid en overlast. Ze ondersteunen de sociale cohesie
en talentontwikkeling in buurten door de hele stad. Dit
zijn belangrijke plekken voor vrijwilligers en ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Kunst- en Cultuurgebouw
TUGELA85 en HW10 zijn voorbeelden hiervan.
Onderwijs: broedplaatsen kennen steeds meer oefenplekken voor jonge makers van nieuwere kunstvormen,
MBO'ers die ruimtes delen met ervaren makers. Interactieve omgevingen (kennisuitwisseling), laboratoriumfunctie en ruimte voor talentontwikkeling. Voorbeelden
hiervan zijn de (talent)ontwikkelingsprogramma’s in de
Vlugt, de KAZERNE en de RIETWIJKER.
Economie: broedplaatsen bieden leer/werkplekken, start
ups, scale ups; ze zijn een voedingsbodem voor innovatie, ondernemerschapsontwikkeling, maakindustrie,
crossovers/netwerklocaties; ze bieden een inspirerende
omgeving voor onderlinge samenwerkingen en experimenten voor nieuwe economie. Met behulp van Europese
subsidies hebben we programma’s opgezet in de Vlugt
en de KAZERNE die hieraan bijdragen.
Stedelijke ontwikkeling: broedplaatsen zijn een transformatie-instrument, ze helpen bij het tegengaan van
leegstand, het stimuleren van bedrijvigheid, zorgen voor
veiligheid in de openbare ruimte, zijn plekken waar placemaking plaatsvindt, ze versterken de leefbaarheid van
een buurt en geven een impuls aan gebiedsontwikkeling
en daarmee waardestijging, ze versterken het niveau
van buurtvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn HW10,
KOCH, LYCKA en de nieuw te ontwikkelen broedplaats
Baggerbeest in de Sluisbuurt.

INPUT VOOR HET NIEUWE BROEDPLAATSENBELEID
Het is tijd om broedplaatsen te herwaarderen en op te
waarderen. Tijd om het broedplaatsenbeleid van Amsterdam te herijken met het oog op de toekomst. Voor
een méér divers, creatief en cultureel klimaat, met méér
duurzaam ondernemerschap in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en voor een stad waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Daar is betaalbare ruimte
voor nodig. En juist die ruimte staat in Amsterdam enorm
onder druk. In korte tijd is er veel veranderd. Veel maatschappelijk vastgoed is verkocht of wordt te duur verhuurd. Buurthuizen en bibliotheken sluiten steeds vaker,
schoolgebouwen en kerken zijn omgebouwd tot woningen, rafelranden worden herontwikkeld en kunstenaars
en creatieven raken in rap tempo ateliers, expositieruimtes en broedplaatsen kwijt. Juist nu er ruimte geschapen
moet worden. Die ruimte is nodig voor non-commercieel
gebruik en voor publieke voorzieningen waar een diversiteit aan gebruikers, producenten, organisaties en spelers
op afkomt.
Samen met de belangengroep van broedplaatsen in de
Metropoolregio Amsterdam pleiten wij ervoor dat broedplaatsen niet enkel geënt zijn op het domein van kunst en
cultuur, maar dat broedplaatsen in hun programmering

4

�

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2021

VOORWOORD

MEMORABELE MOMENTEN
2021 was een jaar met verdriet, omdat we onze stoere,
lieve Ramon hebben verloren. Als technisch beheerder
van Urban Resort was hij erg geliefd bij de communities
in onze panden, hij stond altijd voor ze klaar. Wij zullen
hem niet vergeten!
De Vlugt heeft in 2021 een fysieke en inhoudelijke transformatie doorgemaakt. Het resultaat daarvan is een
heuse broedplaats nieuwe stijl. De Vlugt speelt in op de
vraag naar betaalbare huisvesting voor kunstenaars
en creatievelingen; voorziet in de grote behoefte aan
activiteiten voor kinderen en jongeren uit de buurt; is een
inclusieve ontmoetingsplek, met een productiehuis waar
nieuwe verhalen centraal staan waarin het publiek zichzelf kan herkennen. De transformatie was niet eenvoudig,
maar met geweldige steun van de Gemeente Amsterdam
hebben we meerdere oefen- en presentatiezalen kunnen
creëren voor publieksgerichte programma’s en hebben
we de community van De Vlugt grotendeels kunnen
behouden. Het Zina platform, Kunstwest, Goleb, Publiek
Cinema en de anderen hebben er nieuwe producerende
en programmerende buren bijgekregen.
Eind 2021 is de volledig in nieuwbouw opgetrokken
broedplaats LYCKA geopend. Een bijzonder initiatief, omdat LYCKA naast betaalbare werkruimte ook woonruimte
biedt aan jonge kunstenaars en creatievelingen, zodat zij
bij gebrek aan betaalbare woningen niet noodgedwongen hoeven weg te trekken uit Amsterdam. Bijzonder ook,
omdat LYCKA een permanente culturele voorziening met
een buurtkamer is én bijzonder doordat deze culturele
voorziening al open gaat terwijl meer dan 100.000 toekomstige bewoners van het nog te ontwikkelen stadsdeel
Havenstad pas later binnen zullen stromen.

en zoekt naar concrete oplossingen om financieel boven
water te blijven. Daarnaast wil Urban Resort zichzelf als
organisatie toekomstbestendig maken Hiertoe werkt
Urban Resort verschillende scenario’s uit waarin door
blijvende druk op de woning- en vastgoedmarkt nieuwe
broedplaatsmeters nog schaarser worden en/of waarbij
het broedplaatsbeleid onverhoopt op minder steun
vanuit de gemeente Amsterdam kan rekenen waardoor
het lastiger wordt om voor eenzelfde prijs dezelfde kwaliteit te leveren. Gezien de tijdelijke aard van vele panden
zijn fluctuaties in de omvang van aantallen verhuureenheden en opdrachten een realiteit waar Urban Resort
mee te maken heeft en op moet anticiperen.
BESTUURSMODEL
Hoewel Urban Resort al geruime tijd aan veel van deze
principes voldoet, is er een spoorboekje opgesteld om
de toepassing van de GCC verder aan te scherpen. Dit
spoorboekje wordt jaarlijks geëvalueerd. In het licht
daarvan heeft Urban Resort gekozen voor de implementatie van het bestuursmodel. Als gevolg hiervan is
de Raad van Toezicht opgeheven en zijn onze statuten
medio 2021 gewijzigd. Wij danken de leden van de Raad
van Toezicht voor hun inzet. Eric Nagengast, Ina Pronk,
Richard-Jan Roks en Renée Hoogendoorn hebben met
hun kennis en expertise enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van broedplaatsen in de stad.

Het bestuur dat zeven leden telt hanteert een aftreedschema. Johan André en Hans Balhuizen zijn eind 2021
afgetreden. Wij danken hen zeer voor hun jarenlange
betrokkenheid bij Urban Resort. De vacatures in het bestuur hebben wij snel weer kunnen invullen. In het najaar
2021 zijn Renée Hoogendoorn en Jonne Arnoldussen als
respectievelijk secretaris en penningmeester toegetreden tot het bestuur.

CORONA-STEUNPAKKET
Ook in 2021 was de samenleving gegijzeld door Covid-19.
De overheidsmaatregelen legden vooral publieke activiteiten stil. In de geprogrammeerde broedplaatsen ACTA
(Radion), de Vlugt, de KAZERNE, LELY en de RIETWIJKER
werden de publieke activiteiten grotendeels geannuleerd. De Gemeente Amsterdam heeft, net als in 2020,
een steunpakket opgetuigd om te voorkomen dat broedplaatsen omvielen en om kunstenaars en creatievelingen
te helpen hun (woon)werkplek te behouden. Wij zijn de
Gemeente Amsterdam erkentelijk voor de steun die we
hebben mogen ontvangen.

Tot slot willen we het gehele team van Urban Resort bedanken voor haar tomeloze inzet en de prestaties die de
medewerkers hebben geleverd in een bijna onrealistisch
context.
Namens het Bestuur,

Duco Stadig – Voorzitter
Renée Hoogendoorn - Secretaris
Jonne Arnoldussen – Penningmeester
&
Zafer Yurdakul - Directeur

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Door het aflopen van de huurovereenkomsten voor de
broedplaatsen SUP (najaar 2022) en LELY (najaar 2023)
verdwijnen er in de stad een groot aantal betaalbare
woon- en werkruimten voor kunstenaars en mensen met
een creatief beroep. LELY en SUP zijn de twee grootste
broedplaatsen die Urban Resort in beheer heeft. Het
financieel aandeel van deze twee broedplaatsen maakt
37% van de omzet van Urban Resort uit. Urban Resort
bereidt zich voor op het verlies van deze twee panden
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STICHTING URBAN RESORT HEEFT IN 2021 DE
VOLGENDE ACTIVITEITEN UITGEVOERD:

staan open. Ook tijdens corona bleven de relaties in de
broedplaatsen sterk en werd er als alternatief veel online
uitgewisseld en ondersteuning geboden om met elkaar
door de crisis te komen.

HET IN BEHEER HEBBEN VAN 19 PANDEN VERSPREID
OVER AMSTERDAM
Urban Resort beheert panden in Amsterdam in verschillende constructies:

Hoewel er altijd al meer vraag naar ateliers in de stad
was dan aanbod zien we dat onder de huidige omstandigheden in de onroerend goed markt kunstenaars en
creatieven steeds meer bereid zijn om buiten de ring te
gaan werken. Ook weten steeds meer kunstinstellingen
en podiumkunsten de weg naar onze broedplaatsen te
vinden. Waren we bij de start van LELY nog lange tijd in
gesprek met Steim en De Appel om ze ervan te overtuigen hun veel te dure panden aan de gracht te verlaten
en buiten de ring te verhuizen, zien we tegenwoordig dat
vrijwel alle culturele instellingen met hun ruimtevraag bij
broedplaatsen aankloppen. Urban Resort heeft meer dan
vroeger de blik naar buiten gericht en probeert bij het
invullen van nieuwe broedplaatsen en het herorganiseren
van bestaande broedplaatsen disciplines die het lastig
hebben tegemoet te komen. De oefenruimtes in De Vlugt
spelen bijvoorbeeld in op het tekort aan ruimte voor theater- en dansgezelschappen in de stad. Door de faciliteiten
in De Vlugt niet aan één huurder toe te wijzen, maar er
gedeelde ruimtes van te maken, maximaliseert Urban
Resort het gebruik van deze voorzieningen. Ook organisaties van buiten de broedplaats kunnen de zalen huren.
Maximale benutting drukt de kosten en maakt het zowel
voor professionele instellingen als voor buurtinitiatieven
mogelijk om in een goed uitgeruste theaterzaal te kunnen
repeteren, monteren of spelen voor publiek uit de buurt.

� In 19 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 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
(Volkskrantgebouw, SBV) is Urban Resort de coördinator
van de verhuur van 75 ateliers in de achterzijde van het
Volkshotel.

� In 2021 is UR in opdracht van BOEi gestart met het

verhuren van de eerste 14 eenheden in de Centrale
Markthal aan creatieve, culinaire en circulaire ondernemers.

� Via een overeenkomst met Stichting Buurtcentra

Amsterdam (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.

� Het team verzorgt de financiële afhandeling van ex-

Ondanks de corona restricties die heel 2021 af en aan de
mogelijkheden beperkten, vonden er in de broedplaatsen
vele activiteiten plaats. In dit jaarverslag komt slechts
een kleine selectie daarvan ter sprake. Door middel van
de afbeeldingen willen we de lezer een kijkje achter de
schermen van onze broedplaatsen geven, hier tonen we
een aantal bijzondere projecten die onze huurders in
2021 tot uitvoering brachten. Wat er in onze ateliers en
oefenruimtes gecreëerd en geproduceerd wordt, komt
tot uitdrukking op de podia van de stad, het land en zelfs
internationaal. Onze huurders presenteren hun werk in
befaamde musea of bijzondere expositieruimtes en worden geprogrammeerd in clubs en theaters over de hele
wereld.

terne opdrachten waaronder de volledige administratie
van 15 panden van collega ontwikkelaar LOLA.

1.1 HUURDERSCHAP IN
ONZE PANDEN
De kerndoelstelling van Urban Resort is laagdrempelige,
betaalbare ruimte en faciliteiten te bieden voor kunst- en
cultuurproductie. 24/7 wordt er in de ruimtes van Urban
Resort getekend, gedanst, gefotografeerd, geboetseerd,
geschilderd, gebouwd, getimmerd, geschreven en nog
veel meer. Naast die tientallen disciplines huizen er
minstens zoveel nationaliteiten in de panden van Urban
Resort. Diversiteit staat hoog in het vaandel, maar al
die verschillen onder één dak betekent ook dat er actief
gezocht moet worden naar raakvlakken en manieren
waarop er samengewerkt kan worden. Huurders delen en
dragen zorg voor gemeenschappelijke keukens, tuintjes
en gangen. Er worden borrels georganiseerd, deuren

�
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1.2 DE ONTWIKKELING VAN
BETAALBARE WERKPLEKKEN VOOR KUNSTENAARS, CREATIEVE
BEROEPSBEOEFENAARS
EN MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN
Veel broedplaatsen van Urban Resort kunnen niet permanent in de panden blijven waar ze nu zitten. Vaak bevinden ze zich op plekken waar ze plaats moeten maken voor
gebiedsontwikkeling. Urban Resort probeert te zorgen
dat deze broedplaatsen toch kunnen blijven óf dat ze
terugkomen in nieuwbouw door de inhoud van de broedplaatsen te laten meebewegen met de ontwikkelingen en
behoeftes van de stad. Om betaalbare werkplekken te
behouden zullen broedplaatsen zichzelf tot een onmisbare factor in de buurt moeten maken.
DOOR-ONTWIKKELEN BESTAANDE BROEDPLAATSEN
In 2021 is de Vlugt verbouwd en voor publiek geopend.
Het contract voor de broedplaats werd maar met vijf
jaar verlengd, wat weinig is gezien de kosten en inspanningen van de verbouwing, maar het brede draagvlak
voor de nieuwe Vlugt laat wel zien dat het inrichten van
broedplaatsen ‘nieuwe stijl’ het lange termijn perspectief
vergroot. De doelstelling is om met de broedplaats-community een kunst en cultuur programma te realiseren
voor een breed (buurt)publiek uit Slotermeer. Dit is een
nieuwe doelgroep die door middel van onder andere het
talentontwikkelingsprogramma in aanraking moet komen
met kunst en cultuur. Een nieuwe ontwikkeling is dat de
kunstenaars van de broedplaats actief verbindingen
aangaan om verhalen van buurtbewoners te verbeelden. Met financiële steun van de Gemeente Amsterdam
en de Europese Unie (Kansen voor West) heeft Urban
Resort deze innovatie kunnen realiseren. Het talentontwikkelingsprogramma is in de zomer van 2021 al van
start gegaan, ondanks corona en de verbouwing in het
pand. Jongeren uit de buurt hebben onder andere mee
kunnen doen aan workshops rappen en beats maken
van stichting Zichtbaar; aan de ID-club van Fouad Lakbir
waar ze zich verdiepten en bekwaamden in storytelling
en bij theatercollectief DEGASTEN waar ze met acteer- en
theatertechnieken leerden experimenteren.
Ook de RIETWIJKER in de Banne Noord dient over een
paar jaar plaats te maken voor gebiedsontwikkeling, er
komt hier een nieuwe cultureel/sociale voorziening genaamd de Parlevinker. Aangezien de huidige locatie van
de RIETWIJKER eigendom is van onze partner Stichting
Buurtcentra Amsterdam mocht Urban Resort meepraten

over de gebiedsontwikkeling. Samen met de Gemeente
Amsterdam en Woningbouwcorporatie Rochdale hebben
we de plannen in kaart gebracht. Juist in een buurt als
de Banne Noord, waar veel mensen nauwelijks in aanraking komen met cultuur is de drempel om een theater
binnen te stappen hoog. Het moet mensen makkelijk
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 collectieven aan toevoegen, die workshops kunnen
geven, een talentontwikkelingsprogramma opzetten en
sociaal-culturele verbindingen slaan. In 2021 is hier op
een interessante manier al een ontwikkeling in gekomen.
De groep Verdedig Noord, onder leiding van Massih
Hutak had kritiek op de RIETWIJKER. Het zou een naar
binnen gekeerd bolwerk van witte kunstenaars zijn die
alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen werk. Dit
was nogal een aanklacht en zeker niet fair naar bijvoorbeeld stichting Theaterstraat die zich veel heeft ingezet
voor de buurt, maar toch kon Urban Resort de uitspraak
wel plaatsen. Tot 2010 was de RIETWIJKER een bloeiend
buurthuis, waar vele omwonenden wellicht met weemoed
aan terug denken. Door het snijden in gelden voor dit
soort initiatieven kwamen alle activiteiten stil te liggen en
na jaren van leegstand werd het in 2014 een broedplaats
met een zeer lage huur. Het protest van Verdedig Noord
was eigenlijk: De RIETWIJKER is geen buurthuis meer. Na
een aantal gesprekken is Verdedig Noord in september
2021 in de RIETWIJKER getrokken, zij gaan de theaterzaal
huren en programmeren. Na de harde woorden is het
protest bedaard en wordt er naar de toekomst gekeken,
zowel in de RIETWIJKER als in de Parlevinker. Bij deze
gesprekken schuiven ook Stichting Theaterstraat en de
andere huurders aan. Er is nu een gezamenlijk belang dat
de verschillen overstijgt.
Aan eenzelfde traject voor de doorontwikkeling van huidige broedplaatsen zijn wij ook bezig bij KOCH en HW10. Zo
zijn in KOCH dit jaar stappen gezet in het ontwikkelen van
de buurtkamer. Hoewel deze buurtkamer slechts bestaat
uit een stukje hal in het gebouw hebben we jongerenorganisatie Dynamo bereid gevonden om hier een programma te draaien.
NIEUWE BROEDPLAATS CONCEPTEN
Een andere manier om permanente, betaalbare ruimtes te realiseren is door in nieuwbouwwijken een plek
te verwerven. Urban Resort is de afgelopen jaren actief
gaan lobbyen voor broedplaatsen in nieuw te ontwikkelen stadsgebied en het eerste resultaat daarvan is een
broedplaats die in 2021 zijn deuren opende. LYCKA bevindt zich in de plint van een gloednieuwe woontoren van
Eigen Haard in het gebied van Station Sloterdijk. Deze
kleine broedplaats belichaamt op velerlei manieren wat
Urban Resort voor toekomstige broedplaatsen zou willen.
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Niet alleen loopt hier een langdurig contract, ook is LYCKA
dankzij 28 studio’s voor kunstenaars in de woontoren een
broedplaats waarin wonen en werken worden gecombineerd. Ongeveer de helft van de ateliers beneden wordt
gebruikt door mensen die boven wonen, zij delen deze
ateliers om de kosten laag te houden. Samenwonen geeft
de ontwikkeling van de community in LYCKA maximale
mogelijkheden, men komt elkaar dag en nacht tegen, er
zijn veel gedeelde belangen en er is ruimte om initiatieven
te ontplooien. Dat laatste kan ook in de buurtkamer van
LYCKA.
Om de buurtkamer een goede start te geven is Urban Resort al voor de realisatie van LYCKA begonnen in de nabijgelegen Tuinen van Bret met het betrekken van buurtbewoners bij dit buurtinitiatief. Na de verhuizing naar LYCKA
heeft de buurtkamer een coördinator gekregen die uit
de bovengelegen wonende kunstenaars is gekozen. Elke
twee weken komt een comité van tien omwonende en tien
kunstenaars bij elkaar. Samen plannen en organiseren zij
activiteiten, ook tijdens corona. Zo was er in 2021 een online bingo avond, hieraan konden buurtbewoners vanuit
hun eigen huis meedoen. Op momenten dat er minder corona restricties waren vonden er een buurtbarbecue en
een burendag plaats. Die laatste was in samenwerking
met Duifies020. Dit is een organisatie die als doel heeft
singer-songwriters op unieke locaties te programmeren.
De muzikanten stonden in direct contact met het publiek
wat voor een intieme sfeer zorgde.
Twee andere broedplaatsen in nieuwbouw waar 2021
grote ontwikkelingen in heeft gebracht – zij het vooralsnog alleen op papier – zijn Wijburg en Baggerbeest. De
eerste komt in IJburg, een buurt die weliswaar al gerealiseerd is, maar waar nauwelijks culturele voorzieningen
zijn. Urban Resort combineert hier, net als in LYCKA, de
broedplaats met een buurtgericht cultuurprogramma.
Baggerbeest heeft de eer om het allereerste gebouw in
de Sluisbuurt te worden. Deze grote, geprogrammeerde
broedplaats wordt het cement van een nieuwe wijk door
niet alleen kunst en cultuur te faciliteren, maar ook onderwijsinstellingen en maatschappelijke initiatieven die zich
hier willen vestigen aan zich te binden.

In de ontwikkeltrechter van Urban Resort zitten nog vele
andere concepten die zich in verschillende stadia op weg
naar realisatie bevinden.

1.3 LANGDURIGE,
GEPROGRAMMEERDE
BROEDPLAATSEN
Broedplaatsen hebben als doel een duurzame werkplek te bieden aan kunstenaars en cultuurmakers. In de
broedplaatsen van Urban Resort zal altijd rust en ruimte
zijn om aan een ambacht te werken of vanuit innerlijke
diepte tot een nieuwe creatie te komen, maar de tijd dat
de focus enkel naar binnen gericht was, is voorbij. De
broedplaatshuurders ontwikkelen zich steeds meer tot
brede aanjagers die samenwerkingen met onderwijs en
maatschappelijke partners zoeken en andere fijnmazige dwarsverbanden leggen. In broedplaatsen vind je
daarnaast creatieven en innovatoren die vernieuwende
wijzen van ondernemerschap inbrengen of samenwerkingen met de maakindustrie en kleinschalige bedrijvigheid
aangaan. Het is te midden van deze ontwikkelingen niet
verwonderlijk dat ook Urban Resort zich op een andere
manier tot de broedplaats verhoudt: placemaking en het
aanjagen van programma’s zijn twee nieuwe taken waarin Urban Resort zich aan het bekwamen is.

Toen Urban Resort 15 jaar geleden begon als broedplaatsverhuurder zaten we midden in de vastgoedcrisis
van 2007/2008 en waren er genoeg lege panden. Het
devies was: Kom er maar in en doe er wat mee. De laatste
jaren ziet Urban Resort haar tijdelijke panden één voor
één verdwijnen. Sommige kunnen we een doorstart
geven, maar lang niet allemaal en vervangende tijdelijke
panden worden nauwelijks meer aangeboden. Binnen de
huidige overspannen vastgoedmarkt zou er weinig kans
op nieuwe panden zijn als Urban Resort niet zelf actief in
nieuw te realiseren wijken haar gezicht zou laten zien, zich
niet hard zou maken voor een broedplaats als fundament
van de aldaar te vormen gemeenschap.
Broedplaatsen zijn belangrijke, om niet te zeggen noodzakelijke, faciliteiten voor een hard groeiende stad als
Amsterdam. Toch is het broedplaatsenbeleid niet gericht
op uitbreiding, maar enkel op het behoud van het huidige oppervlakte aan broedplaats vierkante meters. Dat
is ongeveer 140.000 m2, waarin ateliers gehuisvest zijn,
maar ook low cost oefenruimtes of workshop spaces en
maatschappelijke/sociale organisaties die zorgen voor
buurtcohesie. Daar komt bij dat in 2022 een bezuiniging van een miljoen euro in de boeken staat en dat het
toekomstige broedplaatsenbeleid helemaal niet voorzien
is van structurele financiële steun. Urban Resort heeft samen met enkele andere broedplaats-organisaties in 2020
het initiatief genomen tot de oprichting van de Belangengroep Broedplaatsen MRA. Hierin zijn zo'n 75 culturele en
sociaal maatschappelijke broedplaatsen en economische
hubs in en rondom Amsterdam vertegenwoordigd. In
2021 speelde de Belangengroep Broedplaatsen MRA een �
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De andere kwaliteit waarin Urban Resort zich bekwaamt,
is het aanjagen van programmering. Vroeger werd
dat, als er al een programmering was, overgelaten aan
de broedplaatshuurders. Zoals eerder genoemd was
diversiteit en verscheidenheid het credo bij het inrichten van nieuwe broedplaatsen. Tegenwoordig wordt er
actief beleid gevoerd om een gedragen broedplaats te
creëren waar wordt samengewerkt. In audio-broedplaats
LIZZY werd voor het eerst gekozen voor een overkoepelende discipline en in de afgelopen jaren worden nieuwe
broedplaatsen steeds vaker afgestemd op een thema. In
De Vlugt zijn dat de podiumkunsten en het talentontwikkelingsprogramma, in Het Baggerbeest ligt de focus op een
lerende broedplaats. Door een actieve rol in te nemen
met betrekking tot de broedplaats en de buurt en te zorgen voor een programma waar de omwonenden zich in
herkennen, zorgt Urban Resort voor lokaal draagvlak en
een lokaal belang om de broedplaats te behouden, mocht
die na een aantal jaar weer in het geding komen. Placemaking en het aanjagen van programmering zijn twee
strategieën waarmee Urban Resort haar broedplaatsen
onmisbaar wil maken en daarmee toekomstbestendig.

SUP I © Jimena Gabriella Gauna Photography

positieve rol in het afwikkelen van het noodfonds. Ook is
er met deze stabiele groep broedplaatsverhuurders een
actieve lobby gevoerd met het oog op de verkiezingen
in maart 2022 en wordt er vooruitgekeken naar wat er
anders moet in het nieuwe broedplaatsenbeleid.
Hoewel Urban Resort niet zal stoppen met lobbyen voor
structurele steun en subsidies van de overheid, moet de
organisatie als ze haar eigen voortbestaan wil garanderen ook naar andere middelen kijken om broedplaatsen
van de grond te krijgen. Hier speelt placemaking een
grote rol. Heel simpel gezegd is dat het bij elkaar brengen
van partners die een belang in de broedplaats hebben.
Veelal speelt dit proces zich af in nieuwbouwwijken, waar
Urban Resort de spin in het web is als het aankomt op
bouwen aan culturele voorzieningen en de onderliggende
structuur aanbrengen, maar ook in oude buurten waar
broedplaatsen een kans hebben om te continueren, is er
sprake van placemaking. Bijvoorbeeld in de Banne Noord.
Placemaking is het orkestreren van vraag en aanbod, het
onderzoeken waar de behoefte van de een kan worden
ingevuld door het talent van de ander en hoe door het
verenigen van vele initiatieven onder één dak een financieel haalbaar perspectief kan worden gecreëerd dat
voor alle partijen individueel onmogelijk zou zijn geweest.
Placemaking is onontbeerlijk in het realiseren van permanente plekken en voor Urban Resort op sommige plekken
de enige manier om überhaupt een partner te zijn.

�

10

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2021

1. KERNACTIVITEITEN VAN URBAN RESORT

1.4 KERNCIJFERS
Pand

Looptijd

VVO

Hoofdhuurders Tarief m2 jaar

Omzet

1 FORT KNOX

31/05/2022

517

8

77

39.900

2 LELY

31/12/2022

7.256

77

55

402.414

3 HW10

31/12/2022

1.516

25

51

76.706

4 WIJK 71

31/12/2022

1.384

1

7

9.000

5 SUP

31/03/2023

3.371

82

115

386.526

6 REMISE

30/04/2023

374

8

96

36.081

7 ACTA

30/09/2024

6.043

81

58

353.324

8 KAZERNE

30/09/2024

798

25

68

54.329

9 WESTERDOK

31/10/2024

1.613

16

113

182.500

10 VLUGT

30/04/2025

3.000

25

106

204.656

11 LIZZY

30/04/2027

439

14

101

44.368

12 RIETWIJKER

30/06/2028

1.055

11

32

33.391

13 STUART

30/09/2028

793

14

79

62.265

14 COSTA RICA

31/08/2036

286

6

86

24.602

15 KOCH

30/09/2038

600

21

92

55.084

16 POST

31/12/2039

311

8

114

35.461

17 LYCKA

31/08/2041

412

18

113

10.211

18 HEINING

eigendom

1.800

36

60

107.207

19 T85

eigendom

682

1

47

31.827

32.250

477

2.149.849

3.167

75

nvt

Saldo

20 VKG

30/06/2021

TOELICHTING BIJ DE TABEL
4. WIJK 7 wordt in bruikleen gegeven aan een groep creatieven. De groep betaalt een beheersvergoeding.
8. DE KAZERNE heeft in 2021 te maken gehad met leegstand, oa. door Corona.
10. De 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 stijgen de huren naar €106 m2/jaar
17. LYCKA is per oktober aan de huurders opgeleverd en stond de rest van 2021 nog deels leeg. In 2022 wordt een
tarief per m2 van 113 verwacht
20 P
 roject VKG is niet in ons bezit. UR heeft een managementovereenkomst voor het beheer en de verhuur met stichting Broedplaats Volkskrantgebouw.
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2.1 VERHUUR
& ONTWIKKELING
Het team verhuur & ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid voor de vervanging en de verlenging van aflopende panden om zo de organisatie stabiel houden en
de doelstellingen van de stichting te verduurzamen. Het
beleidsaccent ligt op het vergroten van de impact van
nieuwe en bestaande broedplaatsen in stad en de buurten en op nieuwe panden onderdeel te laten worden van
de brede Amsterdamse samenleving door meer focus te
leggen op culturele diversiteit in de broedplaatsen.

De ingezette ontwikkeling van het verhuurteam is in 2021
verder doorgezet. Er wordt gewerkt vanuit een klein compact en efficiënt verhuurteam van 4 fte. Zij vormen de spil
van de organisatie, zijn het aanspreekpunt voor huurders,
hebben voeling met hun issues en zorgen voor een afgewogen selectie van huurders overeenkomstig het profiel
van de broedplaats. Elke broedplaats heeft een eigen
contactpersoon die onderdeel is van het verhuurteam en
die zorgt voor het dagelijks beheer van de gebouwen, het
mutatiebeheer en de administratie. Ook is deze persoon
de verbindende factor en het aanspreekpunt en faciliteert
waar mogelijk uitwisselingen met de wijk en buurt. Sinds
2021 wordt er onderscheid gemaakt tussen verhuurmedewerkers uit het kleine compacte verhuurteam en broedplaatscoördinatoren op aangewezen broedplaatsen.
Die laatste zijn werkzaam in het Volkskrantgebouw en de
Vlugt, waar extra ambities liggen op het vlak van de community en de programmering. In de toekomst zal er op andere geprogrammeerde locaties wellicht ook een broedplaatscoördinator komen. Naast de verhuurmedewerkers
en broedplaatscoördinatoren bestaat het verhuurteam
uit werknemers die zich richten op de programmering in
de broedplaatsen en communicatie of op de ontwikkeling
van nieuwe projecten.
CORONA
De communicatie met huurders werd in 2021 door de
lockdowns nog altijd bemoeilijkt, maar de grootste schrik
en paniek was er gelukkig wel af. Tussen de lockdowns
door was het weer mogelijk om borrels en ontmoetingen
te organiseren en ook vonden er weer voorzichtig workshops voor buurtbewoners plaats, alsmede exposities en
evenementen.
Voor het team verhuur en ontwikkeling was de hoeveelheid communicatie met huurders die betalingsproblemen hadden veel groter dan voor corona. Er werd actief
contact gezocht met alle huurders met betalingsproblemen, net als in 2020. Huurders met corona-gerelateerde
betaalproblemen konden gelukkig weer steun ontvangen
in verschillende Noodfonds rondes. Met steun van de
Gemeente Amsterdam, aangevuld door Urban Resort
zelf, zijn Noodfonds rondes uitgekeerd. Veel huurders

hebben het moeilijk gehad, en voor sommige geldt dat
nog steeds, maar in de reguliere verhuur zien we dat niet
terug. Er zijn nagenoeg geen initiatieven ter ziele gegaan
in 2021. Wel zien we dat nachtclub Radion het erg zwaar
heeft. Het nachtleven is nog harder geraakt door corona
dan de creatieve sector. Maar ook andere partijen met
een publiek programma moesten veel aanpassingen
doen zoals bijvoorbeeld De Appel in de aula van LELY en
voor de net afgetrapte broedplaats de KAZERNE was het
ook niet makkelijk om haar ambities naar de buurt waar
te maken. Gelukkig is de KAZERNE in 2021 wel volledig
verhuurd geraakt.
Voor het team verhuur & ontwikkeling was één van de
grootste tegenvallers de door corona vertraagde verbouwing van broedplaats de Vlugt. De ondersteunende horeca faciliteit op de begane grond aan het plein bleef leeg
staan en ook het verhuren van de zalen was zeer lastig in
tijden van lockdowns.

ONTWIKKELINGEN
Dit jaar werden zowel LYCKA als de nieuwe Vlugt kleinschalig maar succesvol geopend. Vanwege de coronamaatregelen kon dit slechts met een zeer beperkt
aantal genodigden. De vraag naar betaalbare woon- en
werkruimte voor kunstenaars bleef in 2021 onverminderd
hoog en het is gelukt om het jaar af te sluiten met beperkte mutatieleegstand.
In de ontwikkeling van broedplaatsen lag ook in 2021
het accent op stabiliteit van de organisatie. Verlenging
van de bestaande broedplaatsen is daarvoor essentieel. Gelukkig kwam het goede nieuws dat LELY nog een
extra jaar door kan. Ook zagen we een zeer grote geprogrammeerde broedplaats in beeld verschijnen, namelijk
Baggerbeest. Dit wordt het eerste gebouw in de nieuw te
realiseren Sluisbuurt. Daarnaast wordt er constructief gewerkt aan een vervolg van broedplaats de RIETWIJKER in
het nieuwe Parlevinker gebouw en komt Wijburg eraan.
Voor LYCKA werden kunstenaars en creatieven gezocht
om de ateliers en 28 jongerenwoningen in de bovengelegen woontoren te betrekken waarvoor Urban Resort de
kandidaten aandraagt voor Eigen Haard. Vanuit de wens
naar diversiteit is in het wervingsproces extra moeite
gestoken om CAWA-kunstenaars van veel verschillende
academies en MBO opleidingen te bereiken. Ook hielp
een extern lid bij de selectie. Vanuit een groep van meer
dan 100 aanmeldingen voor de woningen is een mooie
diverse groep van 28 jonge kunstenaars gekozen; waaronder ook 7 toptoetsers. In de gedeelde ateliers zijn ook
jonge makers terechtgekomen die grotendeels recent van
de academie komen en helemaal fris vanuit LYCKA hun
professionele bestaan verder vorm gaan geven.
In broedplaats De Vlugt was het na de vertraging in 2020
fijn dat de verbouwing nu wel van start kon. De leegstand
in het gebouw van de ondersteunende horeca en de
theaterzaal was pijnlijk, juist omdat de nadruk van de
‘nieuwe’ Vlugt in deze publieke functies ligt. Gelukkig was
de opening van de Vlugt heel positief en zijn de gebrui�
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Ontwikkeling Broedplaatsen Urban Resort 2020-2024
Huidige UR
Broedplaatsen
LYCKA
KAZERNE
POST

35.000

WIJK 7
WESTERDOK
TUGELA 85

30.000

SUP
STUART
RIETWIJKER

25.000

REMISE
LIZZY

20.000

LELY
KOCH
HW10

15.000

FORT KNOX
DE VLUGT

10.000

HEINING
COSTA RICA
ACTA

5.000

LUTKEMEER
BAGGERBEEST
WIJBURG

M²
JAAR

2020

2021

2022

2023

kers van de zalen heel tevreden met de nieuwe faciliteiten.
De zalen zijn in gebruik geweest voor repetities, montage
en voorstellingen door partijen als ICK en ISH maar ook
door het Volksoperahuis en Theatergroep Rast met de
buurtsoap. En verschillende talentontwikkelingsprogramma’s zijn gelanceerd zoals de bonusklas van de HvA, een
traject van ONSbank en workshops van DEGASTEN.
In VKG werd de geplande verbouwing uitgevoerd waarmee de toiletten, pantry’s en een deel van de installaties
en voorzieningen een mooie upgrade hebben gehad. De
hele 2e verdieping werd opnieuw opgebouwd. Na een
periode met de nodige overlast van de werkzaamheden
konden huurders weer genieten van hun werkplek. Op de
HEINING werden afspraken gemaakt met de huurders
over de te legaliseren entresols.
Ook de ambitie om de culturele diversiteit in onze panden te vergroten en daarmee een betere reflectie van de
brede Amsterdamse samenleving te zijn is doorgezet. Zo
is 2021 overeenstemming bereikt dat Verdedig Noord als
nieuwe huurder van de oude theaterzaal ook de coördinerende beheerdersrol binnen de RIETWIJKER op zich
gaat nemen. Omdat dit even heeft geduurd is er wel enige leegstand geweest. We kijken nu met nieuwsgierigheid
hoe de RIETWIJKER zich zal ontwikkelen in 2022.
Door de lockdowns en door wisselingen in het team, maar
helaas ook door ziekte en langdurige uitval, was de werk-

2024

2025

2026

NIEUW te
(her)ontwikkelen

druk in 2021 hoog. Twee van de vier verhuurcoördinatoren vertrokken; namelijk Tessa Conijn en Saskia Nartey.
Het werk werd deel opgevangen door tijdelijke vervangers, en deels door de komst van Anne Meijer. Mede door
de hoge werkdruk werd een deel van werkzaamheden
voor de implementatie van de nieuwe database Apollo
doorgeschoven naar 2022.

HUURDERSCOMITÉ
Sinds april 2020 zijn huurders van verschillende broedplaatsen van Urban Resort bij elkaar gekomen om niet
alleen de acute door de crisis ontstane problemen van de
huurders te bespreken, maar ook de rol van Urban Resort
als verhuurder en de rol van de huurders in het Amsterdamse broedplaatsenbeleid. Het huurderscomité heeft
inmiddels een achterban in alle broedplaatsen. Urban
Resort spreekt regelmatig met een aantal leden van de
kerngroep die uit zo’n zeven huurders bestaat. In 2021 is
er gestart met het maken van een samenwerkingsovereenkomst. We bespreken wat we over en weer van elkaar
kunnen verwachten, wanneer we bij elkaar zullen komen,
hoe we elkaar zullen informeren. Ook over de toekenning van de Noodfonds rondes spraken we intensief met
elkaar en was het huurderscomité voor Urban Resort een
goede aanvullende informatiebron naast het één op één
contact met individuele huurders.
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2.2 FINANCIËN
& BACKOFFICE

ondersteuning van de Gemeente Amsterdam hebben we
een groot aantal huurders in geldnood van een deel van
hun schulden (en onze vorderingen) af kunnen helpen.

De doelstellingen van het team financiën en backoffice
zijn:
� De organisatie beschikt over heldere financiële kaders
en beleid
� De directeur en het managementteam ontvangen
tijdig financiële informatie en constructief advies.
� De jaarlijkse begroting en de afdelingsbudgetten zijn
tijdig beschikbaar
� Werkwijzen en procedures worden nageleefd
� Periodieke rapportages en liquiditeitsoverzichten zijn
tijdig beschikbaar
� Bijzonderheden worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd aan de directeur en het Managementteam
Het team financiën en backoffice heeft in 2021, zoals elk
jaar, de administratieve cyclus doorlopen met als eindresultaat een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Door middel van vier periodieke financiële rapportages werd de voortgang ten opzichte van het budget
nauwkeurig in beeld gebracht, zowel het niveau van de
totale organisatie als de afzonderlijke projecten en teams.
Middels twee periodieke liquiditeitsbegrotingen en een
maandelijkse leegstand en omzet-analyse houden we
scherp zicht op de ontwikkelingen in de organisatie.
Dagelijks is het team bezig met de administratie van onze
20 panden, bestaande uit het versturen en innen van de
huur en de servicekosten; het boeken en betalen van de
inkopen. Er is veel contact met collega’s, leveranciers en
huurders. Het team verzorgt de financiële afhandeling
van de servicekosten en externe opdrachten waaronder
administratieve handelingen van panden van collega
ontwikkelaar LOLA en die van Broedplaats Volkskrantgebouw.

Het team heeft de financiële begeleiding verzorgd van
nog een aantal andere subsidies. Zo ontving Urban
Resort in 2021 € 1.132.971 subsidie van EFRO - Kansen
voor West en de Gemeente Amsterdam voor verbouwingen, inrichting en programma in de KAZERNE, de Vlugt en
LUTKE. We ontvingen € 82.238 subsidie van de Gemeente
Amsterdam voor het coördineren en laten uitvoeren van
het talentontwikkelingsprogramma in de Vlugt en Buurtkamer Sloterdijk.
IT
Met onze IT infrastructuur bleken we prima in staat om
thuiswerken te faciliteren. Onze computers, stoelen en
tafels staan nog steeds verspreid over een groot aantal
locaties. Het gehele jaar is samen met de ontwikkelaars
van Apollo doorgebouwd aan een nieuw systeem waarin we onze bedrijfsprocessen de komende jaren zullen
stroomlijnen. Het systeem maakt het combineren van
relaties, ruimtes, prijzen en contracten eenvoudig en de
communicatie efficiënt. Tot eind 2021 hebben we 76.000
geïnvesteerd in dit project. Met het live gaan van de nieuwe software in 2022 zal het kantoor volledig platform- en
locatie onafhankelijk kunnen functioneren.

TEAMONTWIKKELING
Ons team had in 2021 te maken met langdurige ziekte
van twee medewerkers. Helaas zijn we genoodzaakt geweest afscheid te nemen van Hayet de Vries-Benkacem.
Onderling hebben we de vrijgekomen taken zo goed en
kwaad als het kon verdeeld en met tijdelijke ondersteuning opgevangen. Dit alles kwam de werkdruk natuurlijk
niet ten goede. Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe
medewerker gevonden, namelijk Brenda de Blander. Zij is
ingewerkt en daarmee is het team weer compleet.

Gedurende 2021 heeft het team financiën en backoffice
in prettige samenwerking met de collega’s van andere
teams, de huurders en met financiële steun van de Gemeente Amsterdam de organisatie naar een klein positief
jaarresultaat weten te manoeuvreren.
Door Corona kreeg Urban Resort onverwacht met
€352.149 aan extra kosten en gemiste inkomsten te
maken. Urban Resort is hiervoor ruimhartig ondersteund
vanuit het Corona noodfonds van de Gemeente Amsterdam. Er werd €238.222 ontvangen.

Net als in 2020 heeft Urban Resort vanwege Corona een
versoepeld beleid gevoerd op het gebied van huurachterstanden. Extra aandacht is gegaan naar deze achterstanden. Met veel huurders is een gespreide aflossing
van schulden overeengekomen. Met de bovengenoemde
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2.3 TECHNISCH BEHEER
De doelstellingen van het team Technisch Beheer zijn:

� Het planmatig bouwkundig en installatietechnisch
onderhoud aan panden van Urban Resort en panden van
Stichting Buurtcentra Amsterdam (SBC).
� Incidentele onderhoudsmeldingen, storingen en calamiteiten oplossen.
� Verbouwingen en bouwkundig gerelateerde projecten
ondernemen.
� Technische ondersteuning bieden aan geprogrammeerde activiteiten.

2021 was het tweede jaar met coronamaatregelen. Op
het kantoor van technisch beheer kon de 1,5 meter regel
goed aanhouden worden, waardoor de teamleden elke
dag binnen konden lopen voor overleg en planning. De
gebruikelijke drukte in de panden was min of meer terug.
Behalve overstromingen van daken en rioleringen tijdens
extreme stortregens waren er geen grote onverwachte
problemen. In januari zijn de voorbereidingen voor de
verbouwing van broedplaats de Vlugt gestart. Dit project
was heel 2021 een grote belasting voor het team, maar
is naar tevredenheid afgerond. Met het beheer en de
technische ondersteuning van de twee repetitiezalen, het
theater en twee vergaderstudio´s van De Vlugt komt er
wel weer een nieuwe taak bij.

VERBOUWINGEN & BOUWKUNDIGE ZAKEN
Er is doorlopend en planmatig bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud gepleegd aan de panden van
Urban Resort en de panden van Stichting Buurtcentra
Amsterdam. Het regulier onderhoud van technische
installaties zoals brandmeldinstallaties, blusmiddelen,
noodverlichting en centrale verwarmingssystemen in de
broedplaatsen van Urban Resort verliep volgens planning, zonder noemenswaardige incidenten of problemen.
Met de corona-beperkingen ging het meeste werk, met
wat aanpassingen hier en daar, gewoon door.
Wegens grote drukte bij aannemers- en installatiebedrijven
verliepen de voorbereidingen voor de uitvoering van het
MJOP voor Tugelaweg 85 m.b.t. tot het schilderwerk aan de
achterzijde langzaam. De uitvoering staat nu gepland in
het voorjaar van 2022. Het verkrijgen van goede offertes
was voor veel uitvoeringswerken een probleem. OP-rondes t.b.v. BMI onderhoud werden extern uitgevoerd door
de firma Interval. Aanwinst De Bonte Zwaan kreeg een
MJOP aangeleverd via het inspectierapport gemaakt
voor de overdracht. Enkel het meerjaren onderhoud aan
het ponton dient nog uitgezocht te worden. De MJOP van
de SBC-panden werd ge-update. In de MJOP 2021 stond
niet veel groot onderhoud in de planning. Wel is het gehele dak van het pand aan de Hodenpijlkade 4 vernieuwd.
Tevens zijn daar zonnepanelen geplaatst en werd het dak
voorzien van een sedum vegetatie. Tijdens de verbouwing

van en door gebedshuis Alhouda in het pand aan de
J.Drijverweg is gebleken dat de bouwkundige vloer van
het pand niet in orde is. We gaan dit verder onderzoeken
in 2022.

INCIDENTELE ONDERHOUDSMELDINGEN,
STORINGEN EN CALAMITEITEN
In 2021 zijn er ongeveer 260 incidentele onderhoudsverzoeken, calamiteiten en geregistreerde reparaties
uitgevoerd. De meeste meldingen betreffen werkzaamheden aan verwarming, sluitwerk, lekkages en specifieke
technische huurdersvragen. Wegens de grote inzet van
het team bij de Vlugt stond de uitvoering van het incidenteel onderhoud onder druk. Er wordt gewerkt aan een
communicatieplan m.b.t. de verwerking en de registratie
van onderhoudsverzoeken.

VERBOUWINGEN EN BOUWKUNDIGE ZAKEN
Bij de verbouwing van broedplaats de Vlugt tot podiumhuis moesten er keuzes worden gemaakt over wat door
de aannemer te laten uitvoeren en wat technisch beheer
zelf zou kunnen doen. De aannemer HLE heeft met technisch beheer de aanneemsom weten te verlagen naar
€314.000 met een onvoorzien/meerwerk van €45.000.
Het gevolg daarvan was dat er op bouwonderdelen
naar alternatieven moest worden gezocht. Vanwege het
beperkte budget is veel door het team zelf uitgevoerd,
hetgeen voor een hoge werkdruk zorgde. Door een late
asbestsanering door Gemeentelijk Vastgoed tijdens de
verbouwing en door de genoemde werkwijze is de verbouwing uitgelopen. Uiteindelijk zijn we rond de €20.000
over het budget gegaan, maar alles t.b.v. het podiumhuis
is verbouwd. De €90.000 aan inrichtingskosten (buiten de
verbouwingsbegroting) zijn geheel besteed aan geluid,
licht, een grid en stoffering voor de theaterzaal.
De verbouwing van de buitenopstallen van De Vlugt is
half augustus gestart met het vervangen van het bitumen
dak. Daarna zijn de inrichting en alle rotte bouwonderdelen eruit gesloopt en zijn de verwijderde bouwonderdelen
zoals wanden, vloeren en de dakconstructie vervangen.
Hierna volgde het schilderen van de gehele binnenzijde
en het plaatsen van een nieuwe buitengevel, als mede
het herstel van de CV-installatie en de installatie van de
elektra. Het budget was €130.000 en is samen met aannemer HLE teruggebracht tot €90.000. Hierbij is de keuze
gemaakt om het groene dak eruit te halen en budget over
te houden voor de herinrichting van de tuin.
Voor de nieuwe broedplaats LUTKE heeft technisch
beheer een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
de zolder bij de broedplaats te betrekken. De constructie
van de vloer bleek onvoldoende draagkracht te hebben
voor belasting, tevens bleken de aanpassingen om dit op
te lossen te duur. Om toch voldoende m2 te creëren gaan
we entresols bouwen op de begane vloer. De offerte van
de aannemer kwam uit op €153.000, daarnaast voert
UR voor €40.000 een deel zelf uit zoals BMI, Internet,
rapportages en de architect. Dit totaalbedrag past binnen �
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De Vlugt | Gianine Strang, Sherise Strang, Jori Meijer | © Jean van Lingen

de subsidie van Bureau Broedplaatsen. Gemeentelijk
Vastgoed is verantwoordelijk voor een geheel nieuwe
CV-installatie in Lutke en voor de installatie van elektra op
basis van de nieuwe indeling.
Voor broedplaats Baggerbeest op het Zeeburgereiland
hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan. Er is een
inventarisatie gemaakt van mogelijk beschikbare opstallen zoals containers, modulebouw, oude scholen en
bouwketen. Diverse leveranciers/modulebouwers is gevraagd een offerte op te maken op basis van een PVE met
daarin de gevraagde m2. In 2022 zoeken we door naar
mogelijkheden om de bouw van 2700m2 broedplaats
voor elkaar te krijgen.
FACILITAIRE ONDERSTEUNING BROEDPLAATSEN
Nu de corona beperkingen hopelijk structureel zijn opgeven en de verbouwing van de Vlugt klaar is, verwachten
we weer meer activiteiten en programma’s in de panden
te gaan ondersteunen. Samen met de afdeling verhuur
zijn we in 2021 gestart met een inventarisatie van de facilitaire zaken die we gezamenlijk uitvoeren en hoe we die
in de toekomst centraal kunnen regelen.
OPERATIONEEL TEAM
Op 14 mei 2021 overleed onze allround servicetechnicus
en vliegende keep Ramon Kenneth. Het was een enorme
schok voor het team en zijn afwezigheid bij de werkzaamheden bleek een groot gemis. Al snel hadden we
een nieuwe kracht erbij: Twan Conijn. Inmiddels is Twan
ergens anders werkzaam, zijn taken overgenomen door
Ruud Panhuyzen.

De verbouwing van De Vlugt was een zware klus en heeft
alle teamleden heel wat zweet en inzet gekost. Dat de
huurders in het gebouw bleven tijdens de verbouwing
maakte het er niet makkelijker op. Er hing vaak een negatieve energie doordat de huurders meer zijn gaan betalen
voor hun ruimtes en door de overlast die zij hadden van
de bouwwerkzaamheden. Na de verbouwing en met de
ingebruikname van de zalen, de nieuwe entree en het
theatertje is de sfeer omgedraaid. Er heerst er nu een
positieve, frisse ambiance.

Na de verbouwing en
met de ingebruikname
van de zalen, de
nieuwe entree en het
theatertje is de sfeer
omgedraaid. Er heerst er
nu een positieve, frisse
ambiance.
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2.4 COMMUNICATIE & PR
De belangrijkste doelen en ambities van het team Communicatie & PR zijn het verzorgen van de zichtbaarheid
van Urban Resort op huurder-, pand- en stadsniveau. 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 managementteam
en het bestuur. Urban Resort is zichtbaar op, en creëert
content voor, verschillende 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 programma’s.
AANBOD
In 2021 werden er 90 ruimtes aangeboden middels onze
communicatiekanalen. Het gros van de ruimtes kwam
beschikbaar door het vertrek van een zittende huurder. In
2021 werd er enkel voor broedplaats LYCKA een campagne uitgezet, waarbij we ons vooral richtten op pas
afgestudeerde kunstenaars. Broedplaats LUTKE was in
2021 al wel in beheer, maar wordt in 2022 pas ingevuld.
Ondanks de corona crisis hebben we weinig leegstand
gehad en weten kunstenaars ons goed te vinden via onze
communicatiekanalen. CAWA-ruimtes waren lastiger
in te vullen dan niet CAWA-ruimtes, enerzijds komt dat
waarschijnlijk omdat het aanvragen van een CAWA-status mensen afschrikt, maar het naderende einde van de
broedplaatsen LELY en SUP speelt hierbij ook een rol. In
deze twee broedplaatsen zijn veel CAWA-ruimtes die na
vertrek van de bewoners nog maar korte tijd beschikbaar
zijn. Die tijdelijkheid vinden veel kunstenaars niet een
aantrekkelijk perspectief.
De speerpunten verjonging en culturele diversiteit
werden in 2021 steeds prominentere overwegingen bij
het aantrekken van nieuwe huurders voor vrijkomende
ruimtes. De ontwikkeling van LYCKA, met plekken voor net
afgestudeerde makers, was een uitgelezen kans om onze
verjongingsambitie in de praktijk te brengen.
In 2021 heeft het Communicatie & Pr team de netwerklijst
verder uitgebreid. Deze lijst bestaat uit contacten, media,
pers, creatieve instanties, maatschappelijke organisaties
en educatieve instellingen per stadsdeel. Broedplaats de
KAZERNE, gaf in 2020 de aanzet voor het maken van een
netwerklijst, in 2021 kwamen er een netwerklijsten voor
elk stadsdeel. We maken er veel gebruik van voor onze
campagnes.
DATABASE & CRM
De komende jaren wordt het steeds belangrijker om
strategische 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 2021 ondersteunde Communicatie & Pr de ontwikkeling
van een nieuwe database, Apollo, door communicatieprocessen, doelgroepen en werkbaarheid te formuleren die
in het systeem geïntegreerd kunnen worden. Dit project
liep enige vertraging op, waardoor het in 2022 van start
gaat. De mogelijkheden voor communicatie met huurders/
gebruikers, potentiële huurders, (potentiële) samenwerkingspartners en bezoekers worden hiermee op termijn
aanzienlijk vergroot. Het optimaliseert campagnes, doordat een gerichtere doelgroep kan worden bereikt.
CAMPAGNES
In 2021 begon Urban Resort met de ontwikkeling van LYCKA en onderging de Vlugt een transformatie van ‘gewone’
broedplaats naar broedplaats en cultuurhuis met een focus op podiumkunsten. Het team Communicatie & Pr heeft
beide projectteams ondersteund bij het opzetten van de
communicatiekanalen en met het invullen en beheren
daarvan (website, social media, flyers, posters, persberichten etc). Een nieuwe activiteit die het team Communicatie & Pr hierin heeft opgepakt is het ontwikkelen van
een huisstijl voor de panden. Een nieuwe functie op beide
websites is dat huurders en gebruikers zelf events kunnen
uploaden. Mensen zijn zoiets nog niet gewend en moeten
er nu actief op gewezen worden, maar het is een eerste
stap naar autonoom programmeren. De website van de
Vlugt focust vooral op het programma, het geeft een overzicht van wat er allemaal te beleven is in de broedplaats.
De website van LYCKA focust op de buurtkamer, omdat
daar de activiteiten plaatsvinden, maar gaat deels ook
over wonen en werken in LYCKA met een paar profielen
van de kunstenaars.
Ook liep in 2021 de wervingscampagne voor broedplaats
LYCKA. Deze campagne ging over werk- en woonruimtes
vullen en was niet per se gericht op bewoners van Nieuw
West, maar op net afgestudeerde jongeren uit de hele
stad. Daarnaast voerde het team Communicatie & Pr in
2021 campagne tegen de bezuiniging van 1 miljoen euro
op het broedplaats budget in samenwerking met de Belangengroep Broedplaatsen MRA.

BEKENDHEID & ZICHTBAARHEID
Corona speelde een grote rol in de communicatiewerkzaamheden van Urban Resort in 2021. Zonder
face-to-face contact was de online zichtbaarheid belangrijker. Er is ondersteuning geboden aan verhuurcoördinatoren m.b.t. de interne communicatie op pand-niveau met
name ook i.v.m. informatieverstrekking rondom Corona.
Het team Communicatie & Pr communiceerde over o.a.
online events/workshops en online shops van huurders
en hield Corona informatiepagina’s bij op de Urban Resort website. In 2021 werden de pagina’s om huurders te
informeren over o.a. de CAWA procedure van de Gemeente Amsterdam, actualiteit m.b.t. landelijke en stedelijke
Corona-regelingen/maatregelen en de Noodsteun Urban
Resort procedure regelmatig geüpdatet.
Het team is in 2021 bezig geweest om de inzet op haar
�
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verschillende kanalen – website, facebook, nieuwsbrieven, flyers, poster, persberichten - verder te optimaliseren.
Bijvoorbeeld op Instagram, een medium dat toegang
geeft tot een jongere, creatieve doelgroep. Regelmatig
actief zijn op het medium leidde tot resultaat: huurders
weten ons beter te vinden en er is meer contact. Het aantal volgers steeg van 600 naar 1000. Eenzelfde ontwikkeling zagen we op LinkedIn. De nieuwsbrief van Urban
Resort werd meer gelezen dan voorgaande jaren en in
elke nieuwsbrief stond een oproep aan huurders dat zij
zich kunnen aansluiten bij het huurderscomité. De Vlugt
kreeg een eigen nieuwsbrief, die 10 keer per jaar naar
contacten in Nieuw West wordt gestuurd.
Het publiciteit@urbanresort.nl email-adres werd goed
gebruikt door onze huurders om ons op de hoogte te
brengen van hun activiteiten en nieuwswaardige berichten. Door het publiceren van deze content konden
huurders elkaar gemakkelijker online vinden en kon het
team aan potentiële samenwerkingspartijen (culturele
organisaties, vastgoedeigenaren) laten zien wat en wie
wij onderbrengen in onze panden. De meerwaarde en
het cultureel kapitaal van de broedplaatsen voor de stad
wordt daarmee steeds beter naar buiten gebracht.

zien waar we achter de schermen mee bezig zijn en
waar we voor staan. Dit doen we door berichten die we
belangrijk vinden te delen, zoals aankondigen voor het
woonprotest. Ook sprak Zafer zich bij Pakhuis de Zwijger
uit over de vraag hoe we in Amsterdam de vrije ruimte
kunnen versterken, de voedingsbodem voor experiment
en innovatie, en op welke manier het broedplaatsbeleid
daarbij een rol gaat spelen.
Voor veel huurders is Urban Resort als degene die maandelijks geld van hen int een soort pandjesbaas. Zij weten
vaak niet dat Urban Resort is ontstaan uit de kraakbeweging. De ambitie van Urban Resort om maximaal gebruik
te maken van beschikbare ruimte in stad heeft een ideologische achtergrond. Dit communiceren naar de huurders
is goed voor het imago en zorgt voor meer begrip en
acceptatie bij de soms lastige beslissingen die moeten
worden genomen.

PROGRAMMA & PUBLICITEIT
Door de Corona maatregelen kwam de programmering in
onze broedplaatsen grotendeels stil te liggen. De opening
van Broedplaats LYCKA was een zeer kleine bijeenkomst.
Wethouder Touria Melanie en Ronald Mauer van het
dagelijks bestuur Nieuw-West bezochten de buurtkamer
en gingen langs bij een aantal van de ateliers. In samenwerking met de buurtkamercoördinator organiseren en
bedenken omwonenden en huurders van LYCKA evenementen die zij zelf kunnen uploaden op de website. Het
team Communicatie & Pr hielp bij het promoten van die
events.
In 2021 werden er door Communicatie & Pr vacatures
uitgezet voor verhuurcoördinator, technisch beheerder,
penningmeester, backoffice receptie en een tijdelijke vacature communicatie manager. De werving en de selectie
werd mede door Communicatie & Pr gedaan. Daarnaast
werden middels onze verschillende communicatiekanalen
2 stagiaires aangetrokken om te ondersteunen op broedplaatsen LELY, de Vlugt en VKG.
BELEID & ONTWIKKELING
Communicatie & Pr verzorgde de interne communicatie
tussen de werkorganisatie, MT en het Bestuur en bood
o.a. ondersteuning in het opmaken en uitsturen van
management stukken, verslagen, jaarplanningen, jaarplannen, notulen en de organisatie van bijeenkomsten. In
2021 vonden er 6 bestuurs bijeenkomsten plaats en 2 RvT
bijeenkomsten. Vanuit Communicatie & Pr werd er in 2021
ondersteuning geboden bij de organisatie van de brainstormsessies, tekst en vormgeving van de visie plannen
voor Baggerbeest.
Urban Resort vindt het steeds belangrijker om te laten

De ambitie van Urban
Resort om maximaal
gebruik te maken
van beschikbare
ruimte in stad heeft
een ideologische
achtergrond.
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3.1 BESTUUR & RAAD VAN
TOEZICHT

3.2 GOVERNANCE CODE
CULTUUR EN CODE
CULTURELE DIVERSITEIT & INCLUSIE

De stichting is opgericht op 18-09-2008 en wordt gedreven
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 Amsterdam, onder nummer
34312884 als zijnde een stichting.
Medio 2021 is de Raad van Toezicht opgeheven. Na tien
jaar waarin de Raad van Toezicht Urban Resort ten dienste
is geweest, is gekozen voor de implementatie van het
bestuursmodel, met als consequentie dat Urban Resort
zonder Raad van Toezicht verder gaat.
Het bestuur dat zeven leden telt hanteert een aftreedschema. Johan André en Hans Balhuizen zijn eind 2021 afgetreden. Wij danken hen zeer voor hun jarenlange betrokkenheid bij Urban Resort. De vacatures in het bestuur hebben
wij snel weer kunnen invullen. In het najaar 2021 zijn Renée
Hoogendoorn en Jonne Arnoldussen als respectievelijk
secretaris en penningmeester toegetreden tot het bestuur.
Samenstelling bestuur per 31-12-2021:
� Duco Stadig – voorzitter
� Hans Balhuizen /Jonne Arnoldussen - penningmeester
� Johan André/ Renée Hoogendoorn - secretaris
� Hansje Kalt – bestuurder
� Fred Martin – bestuurder
� Manolya Ergin – bestuurder
� vacature
Samenstelling Raad van Toezicht per 31-07-2021:
Eric Nagengast
Ina Pronk
Richard-Jan Roks
Renée 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:
� S
 tichting Urban Resort voormalig Volkskrantgebouw /
LELY (KvK 34248278)
� Stichting Urban Resort WESTERDOK (KvK 34312882)
� Stichting Urban Resort Network (KvK 34383748)
� S
 tichting Urban Resort voormalig Actagebouw (KvK
53987527)
� Stichting Urban Resort Surinameplein (KvK 61114383)
� Stichting Urban Resort Works (KvK 58026797)

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 (inclusief de toezichthouders) en
partners. 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.
Code diversiteit en inclusie: Wij zijn ons er bewust van dat
divers samengestelde teams effectief zijn. In alle gelederen van de organisatie zoeken we daarom naar een
optimale mix.
Het aantrekken van twee nieuwe leden voor het bestuur is
o.a. om deze reden zeer zorgvuldig afgewogen. Door het
toetreden van Renée Hoogendoorn en Jonne Arnoldussen tot het bestuur is de samenstelling van het bestuur
qua gender en leeftijdsopbouw meer in evenwicht gekomen.
De culturele diversiteit binnen het bestuur maar ook in de
werkorganisatie dient in onze ogen verder te worden gestimuleerd. Daarom zullen bij het ontstaan van vacatures
nadrukkelijker onze werving richten op deze doelgroep.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
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.

Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘de stichting’
en ‘Urban Resort’ etc. wordt bedoeld de stichting Urban
Resort Amsterdam.
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3.3 O
 NZE BROEDPLAATSEN
STICHTING URBAN RESORT IS HET OVERKOEPELENDE ORGAAN ACHTER VERSCHILLENDE BROEDPLAATSEN IN DE STAD DIE FUNCTIONEREN ALS
LOSSE STICHTINGEN:
� De Stichting Urban Resort Amsterdam heeft twee
broedplaatsen in eigendom, zijnde 36 loodsen op
industriegebied de HEINING in de Westhaven en een
voormalig schoolgebouw op de Tugelaweg 85 in Oost. De
stichting heeft sinds 2016 het pand Wijk 7 aan de Daalwijkdreef in gebruik en voerde daar projecten uit. Daarnaast heeft de stichting een beheerovereenkomst voor 15
panden van SBC (Stichting Buurtcentra Amsterdam) en
een managementovereenkomst met SBV (Stichting Broedplaats Volkskrantgebouw)
� De Stichting Urban Resort LELY heeft het voormalig
Calvijn college (84 ruimtes en 2 gymzalen) aan de
Schipluidenlaan 10 en 12 voor drie jaar in beheer.

� De Stichting Urban Resort WESTERDOK 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 Network had in 2021 12

panden in beheer:
1. B
 roedplaats 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. B
 roedplaats DE REMISE, Tweede Leeghwaterstraat 5b
te Amsterdam.
9. B
 roedplaats KOCH, Robert Kochplatsoen 19 te Amsterdam.
10. Broedplaats DE KAZERNE, Remmerdemplein 100 te
Amsterdam
11. Broedplaats POST, Lakenhalstraat 2 te Amsterdam
12. Broedplaats LYCKA, Zaventemweg 81 te Amsterdam

� De Stichting Urban Resort voormalig ACTAgebouw
beheert 65 ruimtes in het voormalig ACTA gebouw aan de
Louwesweg 1 te Amsterdam.
� De Stichting Urban Resort Surinameplein beheert een
gebouw met 62 woon-werkruimtes en 20 kantoor/atelierruimtes op het Surinameplein 33-35 te Amsterdam.

� De Stichting Urban Resort Works voert alle werkzaam-

heden uit die nodig zijn om de panden in voornoemde
stichtingen te beheren, te verhuren en/of te ontwikkelen.

�
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3.4 OPERATIONELE TEAMS

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.

HEINING | © Jimena Gabriella Gauna Photography

Stichting Urban Resort
is het overkoepelende
orgaan achter
verschillende
broedplaatsen in de stad.

KAZERNE | Tads Thots I © Jimena Gabriella Gauna Photography

Gedurende het jaar 2021 waren er 17,1 werknemers in
dienst op basis van een volledig dienstverband (2020:
17,4) verdeeld over vier uitvoerende teams. Deze vier
teams van Urban Resort zijn: ontwikkeling en verhuur,
technisch beheer, financiën en communicatie & PR.
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4. FINANCIEEL VERSLAG 2021 (VERKORT)

Staat van baten en lasten
Stichting urban resort - geconsolideerd
2021

2020

Netto Omzet

2.085.132

1.889.800

Omzet voorschot leveringen en servicekosten

618.576

BRUTO WINST

-1.771.736

616.143

931.972

-1.601.123
904.820

Overige bedrijfsopbrengsten

1.656.048

776.362

BRUTO MARGE

2.588.020

1.681.182

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

-814.410

-794.412

Overige personeelsbeloningen

-40.054

-41.206

inkoopwaarde van de omzet

Lasten
Afschrijvingen

Huisvestingskosten

-55.125
-5.758

Verbouwingen

-969.135

Verkoopkosten

-6.242

Kantoorkosten

-6.208

Algemene kosten

-347.199

Overige kosten

-3.987

Kosten evenementen

-157.494

-56.070
-8.113

-223.413
-5.976
-7.022

-267.766
-678

-2.533.215

-48.542

TOTAAL VAN
BEDRIJFSRESULTAAT

54.805

105.196

Rentelasten

-4.112

50.693

-1.407

Afrondingsverschil

-2

0

NETTO RESULTAAT

50.691

103.789

TOTAAL SOM DER KOSTEN

TOTAAL VAN NETTO
RESULTAAT
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-1.575.986

103.789

