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ORGANISATIEBESCHRIJVING
Stichting Project Oost is opgericht in 2007 door Martijn Horsman en Reinier Kramer met als doel
om maatschappelijke projecten in Amsterdam Oost te verzorgen gericht op sociale versterking in
de buurt. De activiteiten van de stichting zijn in de beginfase nooit echt van de grond gekomen
vanwege persoonlijke omstandigheden bij één van de uitvoerders.
Eind 2015 sprak oprichter Martijn Horsman met de filmmaker Marnix Haak. Marnix woont sinds
enkele maanden in de Javastraat in Amsterdam Oost. Marnix wil een jaar lang zijn straat niet uit.
De kilometer lange Javastraat wordt gedurende 365 dagen zijn wereld. Een wereld waarin hij
woont, leeft en content maakt gericht op het leggen van verbinding tussen de bewoners in zijn
buurt. Martijn was direct enthousiast en de samenwerking tussen Marnix en Stichting Project
Oost was geboren.

Probleem en Doelgroep
In de Indische Buurt wonen circa 23.000 mensen. De buurt kent veel grootstedelijke
problematiek. Zo wonen er veel mensen met lage inkomens. Ruim 25% van de huishoudens is
een minimahuishouden en 40% van de jongeren groeit op in deze huishoudens. De buurt kent
een bovengemiddeld aantal werkzoekenden. De bewoners in de buurt leven langs elkaar heen
en scoren laag op het gebied van betrokkenheid bij de buurt. Er is veel eenzaamheid en
anonimiteit. Van sociale cohesie is weinig sprake. Onderlinge contacten zijn er weinig. In deze
buurt is sprake van ‘verbindingstekorten’, zowel langs etnisch-culturele lijnen als tussen sociale
klassen.

Activiteiten
In 2015 hebben er geen activiteiten plaats gevonden. De stichting was slapend. In 2016 verwacht
de stichting weer activiteiten te ontplooien. Vanaf 1 september 2016 start de Stichting met het
project Jaffa Jaffa. Een project in samenwerking met filmmaker Marnix Haak. Marnix Haak sluit
zichzelf vrijwillig een jaar op in ‘zijn’ Javastraat. Van de spoorbrug, via het badhuis op het
Javaplein tot aan het Javaplantsoen. 365 dagen lang is dit zijn leefgebied. In Jaffa Jaffa is Marnix
een jaar lang aangewezen op zijn straatgenoten. Hij zoekt ze op, praat met hen, steekt zijn
handen uit de mouwen om buurtgenoten te helpen, organiseert activiteiten voor de buurt en deelt
dit ter inspiratie aan zijn buurtbewoners en de rest van Nederland.

Doelstellingen
Verbinding creëren in een omgeving waarin dit hard nodig is. Het doel is dat er meer onderlinge
contacten ontstaan tussen leden van de verschillende maatschappelijke groepen. In het project
wordt geprobeerd daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende aspecten die
bijdragen aan een sterkere sociale cohesie, zoals het elkaar leren kennen in de buurt, verbeterde
omgangsvormen, saamhorigheid, gevoel van thuis, hogere acceptatie van de
bevolkingssamenstelling en het vergroten van de contacten tussen buurtbewoners. Meer
onderling begrip levert een bijdrage aan een hogere betrokkenheid en participatie in de buurt en
vergroot het perspectief van bewoners.
Met deze vorm van community art wordt er publiekelijk en met artistieke kwaliteit uiting gegeven
aan wat er leeft in de Indische buurt en wordt de anonimiteit in de buurt verkleind. Het is niet
alleen een project van de filmmaker/ kunstenaar, maar van de gehele buurt die participeert in het
project. De maatschappelijke impact zal zich uiten in de volgende punten:
I Versterking sociale cohesie
II Vergrote participatie en betrokkenheid in de buurt
III Versterking zelfbeeld bewoners over de Indische buurt.

Bestuur
Het bestuur van Project Oost wordt gevormd door vrijwilligers. Het bestuur werkt onbezoldigd en
de leden zetten hun eigen kennis en kwaliteiten in om de doelstellingen te behalen. Bij de
samenstelling van het bestuur is gekeken naar de verschillende unieke kwaliteiten.
Martijn Horsman (voorzitter)
Martijn is de oprichter van Stichting Project Oost. Martijn is theoloog, voorganger van een kerk en
stuurt als projectleider verschillende sociale initiatieven aan. Martijn woont zelf naast de
Javastraat en kent de buurt en de verschillende projecten persoonlijk.
Jasper Hoogendoorn
Jasper heeft als eindredacteur gewerkt bij de EO en werkt als Concept Developer bij IdtV. Jasper
richt zich in dit project op de inhoudelijke aansturing van het concept ‘Jaffa Jaffa’.
Rosalie Doeve
Rosalie woont en werkt al jaren in de Javastraat en kent de straat uit haar duimpje. Rosalie heeft
meer dan zes jaar gewerkt voor Café het Badhuis. Een voormalig badhuis op het Javaplein. De
plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Rosalie zal Marnix ondersteunen bij het leggen van
verbinding met de verschillende maatschappelijke groepen en het versterken van de sociale
cohesie.
Peter Boersma
Peter werkt als accountant voor KPMG. Peter houdt zich primair bezig met het beheer en de
verantwoording van de financiën conform de eisen van transparantie, onafhankelijkheid en
integriteit die horen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Project Oost.
Geert Westert
Geert werkt als bestuurssecretaris bij een welzijnsorganisatie. Hij heeft ervaring met het
opstarten van nieuwe maatschappelijke initiatieven, fondswerving en kent verschillende sociale
initiatieven in de buurt.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid en controleert de uitvoering ervan. De uitvoering van de projecten
van de Stichting kan bij andere personen liggen. In het project Jaffa Jaffa is het bestuur
verantwoordelijk voor het rond krijgen van de begroting en financiële kaders, de fondsenwerving
en de besteding van de financiële middelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhuur van
derden en overige faciliteiten die gemaakt worden in het kader van het project. De uitvoering ligt
bij filmmaker Marnix Haak. Marnix is verantwoordelijk voor de uitvoering van het concept ‘Jaffa
Jaffa’. Hij treedt tevens naar buiten als het gezicht van Jaffa Jaffa.

Samenwerkingspartners
In het project wordt samengewerkt met buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven en de
artistieke sector. In het projectformat staat uitgebreid beschreven hoe deze samenwerking eruit
zal zien. In de voorfase is reeds contact gelegd met verschillende partijen in de buurt die daarop
enthousiast reageerden. Voorbeelden daarvan zijn: De participatiemakelaar in de buurt, project
Replay, Buurthulp Amsterdam Oost, de Elthetokerk, de accountmanager Buurteconomie in de
Indische buurt en verschillende kunstenaars en artiesten.

Verslaglegging en communicatie
Project Oost maakt na afloop van het jaar een jaarverslag. In het jaarverslag legt de organisatie
verantwoording af over het afgelopen jaar. Het jaarverslag bestaat uit een verslag van de
activiteiten gedurende het jaar en bevat een bestuursverslag ( met de realisatie van de
doelstellingen). Het bevat tevens de jaarrekening waarin de inkomsten en uitgaven en de
financiële positie van de instelling bekend worden gemaakt. Het document wordt online
beschikbaar gesteld voor het publiek.

Wijze van fondswerving
Stichting Project Oost staat voor de uitdaging om financiering te vinden om het project ‘Jaffa
Jaffa’ te kunnen starten. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, donaties, giften en
subsidies. Deze zijn noodzakelijk om de activiteiten te kunnen uitvoeren. In 2015 in de stichting
gestart met de werving onder vermogensfondsen. Dit heeft (nog) niet geleid tot de gewenste
resultaten. In mei 2016 is de stichting gestart met het werven van donateurs binnen het netwerk
van de bestuurders en projectuitvoerder Marnix Haak. Deze werving duurt tot 1 oktober 2016.
Inmiddels zijn er voldoende financiële toezeggingen binnen om het project te kunnen starten.

Beheer financiën
Het bestuur van Stichting Project Oost is verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van
het vermogen van de stichting. Het bestuur besteedt dit conform de vastgestelde begroting.

Financiële gegevens Stichting

Balans
2014

2015

Activa
Contant geld
Investeringen
Voorraden
Debiteuren
Vooraf betaalde onkosten
Overige
Totaal van huidige activa

€

-

€

-

Vaste activa
Onroerend goed en apparatuur
Verbeteringen aan gehuurde onroerende zaken
Vermogen en andere investeringen
Verminderd met cumulatieve afschrijvingen
Netto vaste activa

€

-

€

-

Overige activa
Goodwill
Totaal van overige activa

€

-

€

-

Totaal van activa

€

-

€

-

2014

2015

Verplichtingen en vermogen van eigenaar
Huidige verplichtingen:
Crediteuren
Verschuldigde loonkosten
Toegenomen compensatie
Verschuldigde inkomstenbelasting
Transitorische passiva
Overige
Totaal van huidige verplichtingen
Langetermijnverplichtingen
Verschuldigde hypotheek
Totaal van langetermijnverplichtingen

€

-

€

-

€

-

€

-

Vermogen
Investeringskapitaal
Herinvesteringen
Totaal vermogen

€

-

€

-

Totaal van verplichtingen en vermogen

€

-

€

-

Saldo €

-

€

-

Toelichting: In de afgelopen jaren is de stichting slapend geweest. De stichting heeft geen vermogen.

Staat van baten en lasten
2014

2015

Baten
Totaal baten

€

-

€

-

Lasten
-

-

Totaal lasten

€

-

€

-

Saldo van baten en lasten

€

-

€

-

Verslag activiteiten
In 2015 hebben er geen activiteiten plaats gevonden. De stichting was slapend. In 2016 verwacht de
stichting weer activiteiten te ontplooien.

