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Visie
Men neme een oppervlakte van ongeveer 30 km², zet er ongeveer 130.000 bewoners op, van zoveel
mogelijk verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Wat heb je dan? Volgens sommigen
een tijdbom die op barsten staat. Voor anderen een proeftuin voor onze veranderende samenleving.
In Stadsdeel Oost is volgens ons de potentie aanwezig om te werken aan een nieuwe samenleving. Om
verbindingen te leggen, om een stap verder te komen dan de tolerantie en om te vieren hoe kleurrijk onze
samenleving is. Voorbij de parallelle diversiteit brengen wij mensen samen.
Om ons heen zijn er vele labels die worden ingezet om ons van elkaar te onderscheiden. Je bent een
moslim, een christen, een homo, een Surinamer, een Marokkaan, een Kaaskop, een vrouw. En in de loop
der jaren is er voor elk label een eigen plekje, een eigen groep, een eigen activiteit of een eigen
vertegenwoordiger. Onder deze labels zijn er sterke verbindingen ontstaan onder gelijkgestemden. Al deze
groepen met verschillende labels maken gebruik van dezelfde buurt, zelfde buurthuizen en daarmee is er
zeker een grote vorm van tolerantie ontstaan. Maar nog altijd die parallelle diversiteit.
Wij hebben als Stichting Alle Kleuren de uitdaging aangenomen om een maatschappij te vormen waarin er
sprake is van een inclusieve vorm van diversiteit. En hiermee zijn wij begonnen in Amsterdam Oost.
In 2006 is door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling een advies uitgebracht aan de overheid om
actief te investeren in burgerschap en integratie. Om te investeren in een democratische samenleving
waarin wij ‘bij elkaar horen’, niet ondanks onze verschillen, maar juist omdat wij verschillen. De Raad had
hiermee de hoop dat het label ‘Nederlander’ een inclusief label zou worden, waaronder een grote
diversiteit van individuen samen zouden komen. Echter is dat nog niet zichtbaar.
Maar bij ons is wel te zien dat het label ‘Oost’, of de uitdrukking ‘Dubbel O’ wel verbindend werkt. Van
jongere tot bejaarde, van Koran-les tot bridge-club, zij voelen zich Oost. Dat geeft ons de unieke kans, om
juist die verschillende groepen, verschillende activiteiten, al die verschillende talenten en alle diverse
individuen samen te laten komen, met elkaar te verbinden en te vieren dat wij samen een prachtig
Stadsdeel vormen, dat wij samen een voorbeeld zijn voor Nederland, dat wij samen Alle Kleuren Oost zijn.
Missie
Stichting Alle Kleuren streeft in Stadsdeel Oost naar een samenleving waarbij alle bewoners zich met elkaar
verbonden voelen. Een inclusieve samenleving die juist haar diversiteit als verbindende factor viert en
koestert. Een samenleving waarin de onderlinge verschillen zorgen voor verbinding via dialoog, conflict,
verzoening en samen vieren. Een verbinding die de grenzen van de buurten overstijgt.
Zo mogelijk willen we initiatieven in andere stadsdelen en mogelijk buiten Amsterdam ondersteunen bij het
opzetten van soortgelijk netwerken en initiatieven.
Strategie
Samenleven gaat niet vanzelf, naast elkaar leven is soms al vrij lastig. Langs elkaar heen leven lijkt soms
vanzelf te gaan, als we niet opletten. Maar om echt samen te leven, is het nodig om samen te komen, om
elkaar te ontmoeten, om samen dingen te doen, belangrijke gebeurtenissen samen te herdenken/te
bespreken/te vieren, om samen in gesprek te gaan en om ons zo aan elkaar te verbinden.
Het is onze strategie om op verschillende wijzen mensen bij elkaar te brengen in Oost. Steeds weer rond
andere activiteiten, andere momenten en met andere deelnemers. Maar altijd om de diversiteit te vieren
en om juist die samen te brengen. Hiervoor zet Alle Kleuren Oost eigen projecten op, maar ook stimuleert
zij anderen om er bij hun activiteiten zo over te denken. Verder leggen wij actief verbindingen tussen
groepen en individuen in Oost om dit te bereiken.

Ontwikkeling 2019
De stichting is in 2017 opgericht en dat heeft ons de afgelopen drie jaar de kans gegeven om te werken aan
een nieuwe visie, strategie en organisatie vorm voor Alle Kleuren Oost als een beweging.
Jaar na jaar groeide onze beweging, qua publiek, qua betrokken partners en qua vrijwilligers. Wat de
werkdruk voor het kernteam nog verder vergrootte. Om iedereen aan boord te houden en een rol te geven.
In 2017, met het oprichten van de stichting zijn wij ons gaan professionaliseren, meer van ons potentieel
waarmaken. Door voor het kernteam en de ambassadeurs meer tijd vrij te maken. Met extra middelen van
Standsdeel Oost. Echter ook met een voller jaarplan met meer activiteiten.
De afgelopen twee jaar hebben we gezien hoe de impact van onze organisatie is gegroeid. We weten
verbindingen beter vast te houden, mensen betrokken te houden en we zijn we het hele jaar zichtbaar.
Echter dit doen we nog steeds met een kernteam dat uit vrijwilligers bestaat en die als zodanig ook beloond
worden, aangezien we daartoe slechts de middelen hebben. Tegelijk vragen we alleen al voor het
organiseren van onze eigen activiteiten meer van hen dan je van vrijwilligers mag vragen. Gemiddeld wordt
er per week zeker 0,5 fte gewerkt. Met € 6.000,- aan vrijwilligersvergoedingen voor het kernteam komt dit
neer om een vergoeding van ongeveer € 4,- per uur.
Onze populariteit zorgt er voor dat we steeds vaker worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan
activiteiten in Oost, groepen en organisaties weten ons te vinden, zoals Framer Framed die nu een plaats in
de wijk wil krijgen, een dans project dat van ons netwerk gebruik zou willen maken om inclusiever te
worden, de Eletheto kerk die iets wil in de week van de eenzaamheid, IJburg waar een groep bewoners Alle
Kleuren IJburg wil opzetten, etc. Ook verder in Amsterdam en in de rest van Nederland is belangstelling
voor ons nog steeds unieke project. Helaas hebben we hierop in 2019 vaak nee moeten zeggen, omdat we
niet de capaciteit hadden om hier op te reageren of aan mee te doen.
Wel zijn we in 2019 in gesprek gegaan met de Zaanse Regenboog, om te kijken of wij hen kunnen
ondersteunen en coachen in het opzetten van een Pride Zaanstad. Ook zijn de gesprekken met de afdeling
Diversiteit van de Gemeente Amsterdam voortgezet, om te kijken hoe we als stichting ook in andere
stadsdelen een beweging kunnen stimuleren en faciliteren, die vergelijkbaar is met Alle Kleuren Oost. Met
de groep in IJburg gaan we zeker na de succesvolle samenwerking bij Pre Pride 2019 zeker in gesprek.
De begroting voor 2019 was vastgesteld op € 52.250,gebaseerd op de activiteiten en een op een normalere
vergoeding voor de inzet van de leden van ons kernteam.
En op de verdere professionalisering en uitbreiding van
ons team. Echter is dit qua fondsenwerving niet gelukt,
ondanks de extra inspanningen. Wel hebben we de
inkomsten kunnen laten stijgen van zo’n € 21.000,- in
2018 naar € 38.000,- in 2019. Mede dankzij de
samenwerking met de TransPride en een aantal
eenmalige investeerders, zoals de Triodos Foundation en
de gewonnen prijs bij Made in Oost.
In 2019 lag de nadruk op het activeren van nieuwe vrijwilligers binnen onze beweging. Zo zijn er veel
nieuwe mensen betrokken geraakt bij de organisatie van de PrePride en de Dag van de Empathie op IJburg,
het kernteam van de PrePride heeft ook aan de Pride Oost meegeholpen. En vanuit hun enthousiasme en
hun wens om de PrePride volgend jaar weer op IJburg te organiseren, zijn zij nu onderling in overleg of zij
een Alle Kleuren IJburg willen starten, als soort van afdeling van Alle Kleuren Oost.
Verder hebben wij bij het organiseren van de Pride Oost twee personen uit ons netwerk een meer
verantwoordelijke rol kunnen geven, die zij niet alleen in 2020 weer willen vervullen, maar zij zullen ook in
ons kernteam stappen.

Hiermee hebben we eindelijk de broodnodige versterking op het gebied van communicatie en hebben we
een projectleider die de jaarplanning en de focus van de organisatie in de gaten houdt, terwijl de rest van
het team van deadline naar activiteit rent en het overzicht soms kwijt raakt. Het kernteam heeft dit jaar
onder druk gestaan, waardoor we moeten opletten niet het plezier te verliezen. De nieuwe mensen zijn
broodnodig en zullen ook als vrijwilliger ingezet worden, maar vrijwilligers bijeen houden en zorgen dat het
een plezier is bij Alle Kleuren actief te zijn vergt tijd en aandacht.
In 2020 hopen wij dan als organisatie ook sterker te staan en de druk intern beter te verdelen, wat ook
nodig is, omdat de druk in 2019 te groot was. De groei van de Pride Oost en de PrePride, waren geweldig,
maar vroegen om veel investeringen. Verder speelden we een grote rol in de Dag van de Empathie in
IJburg, waar ook na afloop nog vele uren in zijn gaan zitten. Ook voor 2020 is de vraag vanuit de organisatie
weer een dag van de empathie mee te organiseren, we doen dat graag, maar dat is een belasting op de
vrijwillige inzet.

Plannen 2020
Het AKO-terras
In 2017 is er met deze nieuwe activiteit geëxperimenteerd. Een middag, waarop wij iedereen in Oost
welkom heten om bij elkaar te komen. Waarbij we juist geen volledig programma ontwikkelen, maar de
onderlinge verbinding faciliteren. Een soort VrijMiBo, maar dan met een sociaal-maatschappelijk doel.
Wij verzorgen de locatie, kiezen een thema en zorgen voor inspiratie. Verder verzorgen wij een eerste
drankje en een hapje.
In 2020 zijn er waarschijnlijk de volgende 4 Oost-terrassen:
- Diversiteit, in samenwerking met Dynamo: vervolg #IkBenMeerDanDat
- Diversiteit in sportief Oost, samen met Stadsdeel Oost afdeling sport
- Mogelijk over diversiteit en ouderen
- Architectuur en diversiteit, samen met African Architecture Matters en wellicht Stadsherstel.

De kosten van de terrassen zijn laag. Als resultaat is het aantal bezoekers te meten, maar de impact is veel
groter. Mensen uit diverse initiatieven en organisaties ontmoeten elkaar, gaan met elkaar in gesprek en
leggen nieuwe verbindingen. Dit leidt weer tot nieuwe samenwerkingen, uitwisselingen en een betrokken
gevoel bij onze stichting. Een impact die wij niet altijd kunnen zien, kunnen claimen, maar gezien de lage
investeringen zijn we tevreden met het feit dat we weten dat het gebeurt.
Dodenherdenking
De laatste jaren zijn wij de partij die de 4mei herdenking
op het Ceramplein faciliteert. Wij zorgen voor de
organisatie, samen met het stadsdeel Oost. Verder
nodigen wij vele verschillende groepen uit om actief deel
te nemen. Door bijvoorbeeld in een eigen taal een
vredesboodschap of wens uit te spreken. We werken
actief om steeds nieuwe bewoners te betrekken, die
spreken of muziek maken en vanuit hun eigen binding
met de herdenking aanwezig zijn.
Dit is elk jaar weer succesvol, al is dat een vreemde term voor de herdenking. Afgelopen jaar was
bijvoorbeeld de Brandweer aanwezig en daarna is er een samenwerking ontstaan richting Pride.
In de gehele herdenking kiezen wij daarbij ook voor een veel inclusievere vorm dan bijvoorbeeld bij de
Nationale Herdenking. Zo is er bij ons ook expliciete aandacht voor de vele Noord-Afrikaanse soldaten die
zijn gesneuveld in de bevrijding van Europa.

Wij willen de ouder, grootouders en voorvaderen van alle inwoners van Oost herdenken die door
oorlogsgeweld zijn omgekomen, niet allen de Nederlandse slachtoffers. Dit vertaalt zich ook in een zeer
diverse opkomst bij de dodenherdenking. Wat ook opgemerkt wordt, zo zei minister Plasterk in 2016 over
onze herdenking:’ Ik heb nog nooit zoveel diversiteit bij een dodenherdenking gezien!’.
Hierbij leggen wij ook een verbinding met actuele vraagstukken, zo werd de herdenking in 2016
ondersteund door gevluchte Syrische musici, zij speelden zelfs het Wilhelmus op hun instrumenten. In 2020
verwachten wij dat er meer betrokkenheid dan andere jaren zal zijn, zeker ook gezien de 75 jaar
herdenking dit jaar. De gesprekken hierover zijn eind 2019 al gestart, met onder andere de Eltheto-kerk.
Ook willen we kijken of we weer met de OBA een 5 mei vredesontbijt kunnen organiseren op het Javaplein.
In 2019 viel 5 mei op een zondag en was de OBA gesloten.
PrePride Oost
De afgelopen twee jaar was de PrePride een vast onderdeel van onze agenda. Voor 2020 leggen we dit nog
niet vast. Wij spreken de wens uit dat er een PrePride zal zijn, of wellicht twee, in verschillende buurten.
In 2018 werd de PrePride namelijk nog mede gedekt vanuit de jaarsubsidie die wij van Stadsdeel Oost
kregen. Daarmee kannibaliseerde het op bestaande activiteiten. In 2019 is het gelukt om de PrePride
volledig los te financieren, door bij particuliere fondsen en binnen het gebiedsplan aan te vragen.
Voor 2020 laten wij de optie voor een PrePride open. En vanuit IJburg heeft het team dat in 2019 een
belangrijke rol speelde in de organisatie al aangegeven dat zij de PrePride in 2020 opnieuw op IJburg willen
organiseren, waarschijnlijk als Alle Kleuren IJburg. Wij zullen hen daarbij ondersteunen en met hen op zoek
gaan naar de middelen om dat dan ook mogelijk te maken.
Door het ook hier te organiseren voor de buurt, met de buurt en door de buurt hebben we veel nieuwe
contacten gelegd en gezien dat er in de voorbereidingen al nieuwe verbindingen in die buurt ontstonden.
Met nog meer nieuwe ontmoetingen op het plein tijdens het evenement. Waarbij het voor sommige
mensen nog even wennen is, een buurtactiviteit waarbij de regenboogvlag wappert. Maar tegelijk werkt
het schurende ook verbindend, juist omdat we op het evenement het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
Pride Oost

Dit project is ons vlaggenschip en is in de jaren uitgegroeid tot een vast evenement op de agenda van Oost,
met steeds meer organisaties, initiatiefnemers, ondernemers en lokale artiesten die het ondersteunen. Het
is nu al traditioneel het allereerste straatevenement is in de Amsterdamse Pride. Waarmee zij overgaat van
haar meer serieuze kant, van gesprekken, herdenkingen, manifestaties en protesten naar haar meer lichte
en feestelijke kant, de opmaak richting de Canal-parade, op de zaterdag na de Pride Oost.

De Pride Oost is in de jaren steeds verder gegroeid. Met in 2019 twee grote volwaardige podia. In 2019 is
de TransPride Amsterdam onderdeel geworden van de Pride Oost. Een samenwerking die wij voort zullen
zetten in 2020. Het afgelopen jaar hebben wij bijna twee keer zoveel in de Pride Oost geïnvesteerd dan de
jaren daarvoor. Hierdoor hadden we een groter terrein, twee volwaardige podia, grotere artiesten en de
ruimte om een aantal vrijwilligers een zodanige vergoeding te geven dat zij in de voorbereiding ook echt
verantwoordelijkheid konden nemen.
Deze investeringen waren mogelijk door een eenmalige investering vanuit de Triodos Foundation en
doordat de TransPride, via TransAmsterdam, gelden had aangevraagd, bij het Bob Angelo Fonds, het Fonds
voor Oost en het AGP. Zo leverden zij een flinke bijdrage, die ook nodig was om het tweede podium te
financieren. Voorgaande jaren was er wel een tweede podium, maar deze was kleiner en niet
professioneel. Waardoor die ook veel minder publiek trok.
In de programmering kijken wij niet alleen naar een leuke en talentvolle line-up, maar daar binnen ook naar
een zeer diverse bezetting, vanwege het plezier van de variatie, maar zeker ook de representatie van de
diverse doelgroepen.. Qua stijlen en publiek maar ook qua artiesten en onderwerpen. Zeker nu we mij twee
podia werken, waardoor er ook ruimte is voor meer kleinkunst, spoken word, cabaret en chansons.
Door een zeer gemengde programmering komt er een zeer gemengd publiek, die vervolgens ook in contact
komt met de andere artiesten. Een groot publiek, in een multiculturele buurt die uit haar dak gaat bij een
optreden van een travestiet, respectvol luistert naar een transgender zangeres en verrast wordt door een
rapper die zijn ‘coming out’ beleeft. Op Pride Oost zie je constant van dat soort momenten.
Ook dit jaar waren er mensen aangenaam verrast door die diversiteit, Waarbij een columnist van Gaynews
besloot een column hieraan te wijden, omdat hij het zo bijzonder vond dat transpersonen en vrouwen met
hoofddoek, samen met travestieten en homo’s dansten op de muziek van een muzikant met vluchtelingen
achtergrond. Voor ons al bijna vanzelfsprekend, maar voor menigeen een zeer aangename onverwachte
combinatie, die nergens anders vertoont wordt.
Het evenement is al zeven jaar volledig op de eigen kracht van Oost georganiseerd. De inzet van tientallen
vrijwilligers, samen met een aantal organisaties uit de buurt. Verder zijn er nog vele anderen die op de dag
zelf meehelpen en hun talenten inzetten. Bijvoorbeeld door de kramen te bemannen, waardoor er eten is
uit alle mogelijke windstreken. Om zo even letterlijk van elkaars culturen proeven.
Jaar na jaar is het evenement gegroeid, is er een harde kern van zeer bevlogen en betrokken vrijwilligers en
zoals eerder gezegd is dat zeker aan ons amateurisme te danken. De basis klopt, de passie, de bereidheid
om dit te organiseren omdat het moet, omdat wij het nodig vinden, ook al zijn de middelen beperkt.
AKO-Feest
Eind 2019 zal deze voor het eerst plaats vinden. Dit is een feest voor alle vrijwilligers en belangrijke
contacten van Alle Kleuren Oost, die gedurende het jaar betrokken zijn geweest bij de organisatie. Een
intern feestje binnen de kleurrijke gemeenschap van onze eigen beweging.

Met het feest willen wij niet alleen iedereen bedanken voor hun inzet gedurende het jaar, maar hen vooral
alweer activeren voor het nieuwe jaar. Een nieuwe activiteit, waarmee wij hopen de beweging en de
energie van haar leden het hele jaar door vast te houden.
Alle Kleuren Amsterdam
Sinds de oprichting van Stichting Alle Kleuren zijn we met de
Gemeente Amsterdam in gesprek over onze stedelijke rol.
Alle Kleuren Oost is immers de beweging die wij in
Amsterdam Oost faciliteren. Maar onder onze vlag, of met
onze ondersteuning is dit ook elders in Amsterdam
mogelijk.
De vraag ligt er al jaren van andere organisaties en
initiatiefnemers in verschillende stadsdelen. Maar er waren
geen middelen.
Echter, tijdens de Pride Oost 2019, is ons zowel door Rutger Groot Wassink als door de ambtenaren
gevraagd of wij deze rol stedelijk op willen pakken. Hierover zijn wij in gesprek en er is ons gevraagd om in
2020 een plan in te dienen.
Dit vraagt om een flinke investering in 2020, zo willen wij in gesprek met een aantal organisaties die ons
eerder benaderd hebben, om te zien waar zij nu staan en wat nodig is, om op basis daarvan en deels met
hen te werken aan een stedelijk plan van aanpak voor onze stichting. Een investering die niet ten koste mag
gaan van ons werk in Oost, daarom wordt hiervoor apart geld aangevraagd.
Ad Hoc
Amsterdam Oost staat niet los van de rest van Nederland of van de wereld. Daarom willen wij de ruimte
hebben om snel te reageren op de actualiteit. Soms omdat er een kans is, zoals het organiseren van de
deelname van Amsterdam Oost aan de Ieder1 Parade. Maar ook om te reageren op onrust die lokaal bij ons
ontstaat rondom gebeurtenissen in de wereld.
Zo ontstond er in 2015 een idee om in reactie op de aanslagen op Charlie Hebdo een discussie in de buurt
te organiseren over de gevolgen hiervan. Een aantal mensen hebben dit op zich genomen en omgebogen
naar een dialoog, omdat wij voelden dat iedereen in de buurt bang was en dat we met het bespreken van
die angsten juist voor verbinding konden zorgen, in plaats van verdere stellingname. Een keuze die bleek te
werken, wat ook bleek uit de officiële deelname van de NASR moskee, die zich verder vaak afzijdig houdt.
Het is geen toeval dat de drie bedenkers en moderatoren van dit gesprek mensen zijn die tot de harde kern
van Alle Kleuren Oost behoren. Het is niet als onze activiteit georganiseerd of geclaimd. Dat is ook niet
nodig. Maar wij willen wel een klein budget hebben om dit soort dingen te kunnen blijven organiseren.
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Ambassadeurs
Ambassadeur (M)
Ambassadeur (V)
Activiteiten
Dodenherdenking
Pride Oost
PrePride Oost
AKO Feest
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P.R
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Reageren op actualiteit
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Onvoorzien

Totaal

Netwerken, verbinden, leiden activiteiten
Netwerken, verbinden, leiden activiteiten
Ceramplein
Buurtfeest
Buurtfeest
Vrijwilligers
Ontwikkeling Plan Amsterdam
Regelmatige Netwerkmomenten
Zakelijk en organisatieontwikkeling
P.R Strategie en uitvoering

< 5%

€ 4.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 36.250
€ 1.250
€ 16.000
€ 7.000
€ 1.000
€ 10.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 500

€ 48.250

Ambassadeurs
In onze beweging staan veel mensen op die als ambassadeur actief zijn voor onze stichting, voor onze
activiteiten en voor de diversiteit in Oost. Echter hebben wij twee mensen binnen ons kernteam die zich
het hele jaar proactief inzetten als ambassadeurs voor Alle Kleuren Oost, maar vooral als de ambassadeurs
van de diversiteit in Oost. Zij zetten zich actief in om verbindingen te leggen, tussen partijen onderling en
met onze eigen organisatie. Zij zijn het gehele jaar te zien op verschillende podia, bij verschillende
activiteiten en werken zo continue aan ons doel in Amsterdam Oost. En ook regelmatig daarbuiten. We
zouden graag de groep van 2 ambassadeurs willen uitbreiden met nog 1 of 2, omdat de belasting voor hen
nu vrij groot is en ook om de betrokkenheid van jongeren uit de buurt duurzaam te maken.
Activiteiten
Bij de verschillende activiteiten is te zien dat we in vooral willen investeren in de Pride Oost. Het succes van
dit evenement bepaalt mede het succes van onze overige activiteiten. Hiermee weten we elk jaar meer
mensen aan ons te verbinden, als actief betrokkenen en als publiek. Maar ook organisaties en nieuwe
partners. Hen allen zien wij vervolgens bij de andere activiteiten terug, als publiek en medeorganisatoren.
In de Pride Oost 2020 willen wij ongeveer evenveel investeren als in 2019 mogelijk was. Waarbij we qua
aanbod en omvang het niveau van 2019 willen herhalen. Wetende dat het qua bezoekers weer verder zal
groeien.
Alle Kleuren Amsterdam betreft de investering in voornamelijk uren, om met verschillende partijen in de
stad en met de afdeling Diversiteit binnen de gemeente te werken aan een plan waarmee we tegemoet
kunnen komen aan de door Rutger Groot Wassink gestelde vraag voor het verbreden van onze beweging in
de gehele stad.

Overall
De organisatie heeft een omvang die vraagt om enige structuur, zakelijke leiding, coördinatie en P.R. Zodat
we niet alleen rondom de Pride Oost zichtbaar zijn, maar het hele jaar. Verder moet de zakelijke leiding er
voor zorgen dat we de begroting weten te dekken.
Ad Hoc
Deze gelden willen we in 2019 reserveren om te kunnen reageren op de actualiteit. Zo hadden we in 2018
graag een stevig antwoord gegeven op de uitspraken van minister Blok. Onze Pride Oost had dat antwoord
kunnen zijn, maar we hadden niet de capaciteit om dit in de pers of via lobby bij hem te krijgen. Noch
konden we iets organiseren waarbij we de VVD Amsterdam hadden kunnen vragen om stelling te nemen.

Dekking
2020
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Fonds Oost
Stadsdeel Oost
Bob Angelo
TransPRide
Nog te werven
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4 mei herdenking
Pre-Pride
Aanvraag buurt PrePride
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Samenwerking
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€ 3.000
€ 1.000
€ 4.000
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€ 1.000

Het Stadsdeel Oost is de afgelopen 7 jaar vaste partner geweest voor onze beweging. Waar dat in de eerste
jaren nog ging via de Amsterdam Gay Pride, werken we de laatste jaren direct met hen samen. Dankzij hun
investeringen is het ons gelukt om een stichting op te richten om de beweging te laten groeien en om
steeds meer te doen door het hele jaar heen. Ook in 2020 hopen wij deze samenwerking voort te zetten.
Via de Sociale Basis richten wij ons met deze aanvraag ook tot de afdeling Diversiteit, met het verzoek om
te investeren in de stedelijke aanpak van stichting Alle Kleuren, zodat we een plan kunnen maken, die een
antwoord kan geven op het verzoek van de wethouder.
Via een ander subsidie kanaal van de Gemeente Amsterdam krijgen wij jaarlijks een subsidie voor het
organiseren van de 4 mei herdenking.
Het Fonds voor Oost heeft ons in 2017 en 2018 ondersteund en willen vooral investeren in onze PrePride,
omdat we daarmee nieuwe buurten intrekken, nieuwe mensen activeren en dat past bij hun doelstellingen.
De buurt die een PrePride wil organiseren zullen wij helpen in het doen van een aanvraag bij hen.
Via het Stadsdeel zullen wij met hen dan ook nog een specifieke aanvraag doen voor de buurt waar zij in
2020 de eventuele PrePride gaan organiseren. Via de gebiedsplannen, waarin de ruimte is opgenomen om
juist in dit soort activiteiten te organiseren. Een aanvraag die wij vooral willen doen om via die weg het
gebiedsteam van die buurt actief te betrekken, aangezien zij de activiteit dan mede financieren.
Daarnaast zoeken we naar een aantal sponsoren die als partners in-kind bijdragen leveren, die ons helpen
om onze activiteiten naar een hoger niveau te tillen, zonder dat we dit op de begroting zien. Zo hebben we
in 2018 gebruik kunnen maken van de prachtige zalen in het Lloyd Hotel en het Casa Hotel, zonder huur te
hoeven betalen. En ook het AGP levert ons vele in-kind bijdragen rondom de Pride Oost.

