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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 2018
De stichting is in 2017 opgericht en dat heeft ons de afgelopen twee jaar de kans gegeven om te werken
aan een nieuwe visie, strategie en organisatie vorm voor Alle Kleuren Oost als een beweging. (In bijlage 3 is
meer te lezen over de werkwijze die de afgelopen jaren is ontwikkeld. )
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.

Bovenstaande was het model van Alle Kleuren Oost tot 2017. Een beweging die sporadisch actief was, met
name doordat de oprichter ergens was uitgenodigd of aanwezig was. Richting 4 mei werden wij
zichtbaarder met de organisatie van de dodenherdenking en langzaam kwam de beweging verder op gang
in het organiseren van de Pride Oost. Om eigenlijk te zien dat een paar dagen daarna de beweging weer
verdwenen leek.

Dit is model dat we in 2018 hebben neergezet. Als organisatie constant aanwezig, zichtbaar en betrokken
bij de buurt. Met meer momenten waarop we voor een impuls zorgen, bijvoorbeeld via de AKO terrassen.
Eigen activiteiten 2018:
 AKO Terras Discriminatie, met Black Archives en 21 Maart Commitee, 2 maart
 Dodenherdenking Ceramplein, 4 mei
 AKO Terras, Vrijheidsontbijt, met OBA, 5 mei
 AKO Terras Ondernemen en Diversiteit, met Indische Buurtschool, Albert Heijn Science Park en
Lloyd Hotel.
 PrePride Transvaal, 18 juli
 Pride Oost, 1 augustus
 AKO Terras, Kunst, Cultuur en Diversiteit, 23 november
Daarnaast hebben wij een actieve bijdrage geleverd aan:
 Avond profileer bureau, 14 januari
 Amsterdams BuurtFilmFestival, Studio/K, 20 januari
 Sociaal Netwerk, Studio/K, 21 januari
 EU Social Challenge Kick-off, 30 januari
 True Colours 2018, ontvangen Bob Angelo Prijs
 Input werksessie SDG House Challenge, 15 februari
 Internationale Vrouwendag Oost, 8 maart


























Landelijke Demonstratie Racisme, 18 maart
Eten met Lohuizen bewoners, 22 maart
Danspaleis met Roze Randje, 3 mei
Presentatie bij Young Impact Makers, 8 mei
Netwerkbijeenkomst, Meevaart, 24 mei
Politie Iftar, 4 juni
We Make The City, 21 juni
Sociaal Netwerk, Studio/K, 28 juni
Amsterdam&Co, 29 juni
Samen Indische Buurt Festival, 30 juni
Eester Festival, 7 juli
Opening TransPride Amsterdam, 29 juli, De Generator
Promotie concert Heaven, Qfactoy, 2 augustus
Rondleiding Burgemeester door Oost, 24 augustus
Roze Oost, 10 september
Voor het Blok gezet, Pakhuis De Zwijger, 14 september
Open Oost, optreden NVI, 22 september
Rondleiding Oost, wethouder Meliani, 12 oktober
Verdacht,Pakhuis De Zwijger, 16 oktober
AKO workshops op Regenboog Festival, Movisie, Zwolle, 18 oktober
Tijd voor Superdiversiteit, Pakhuis De Zwijger, 31 oktober
Studiemiddag Vreedzaam, 13 november
Uitreiking Verdraagzaamheidsprijzen 2018, 16 november
Moving Traditions, Pakhuis De Zwijger, 7 december

Verder zijn er meerdere individuele afspraken geweest met organisaties, over samenwerking, om advies te
geven etc. Onder andere Pink IJburg, SK Coaching, Trans Amsterdam, Movisie.
De crowdfunding van de LGBT Youth Perfomance Initiative Amsterdam hebben wij actief ondersteund.
Over ons, of met onze bijdrage, zijn ook een aantal items in de media verschenen:
 Amsterdam & Co, artikel, filmpje
 Groene Amsterdammer, interview met ambassadeur
 Volkskrant, item en filmpje over ambassadeur
 Interview met ambassadeur voor Pakhuis De Zwijger
 Interview met ambassadeur voor inclusief Nederland
 Mini-documentaire over NVI
Waar het gaat om het organiseren van de Pride is er niet heel veel veranderd, behalve dat we tussendoor
nu nog de PrePride organiseren. Kleiner, maar in een nieuwe buurt, dus minstens zo veel werk.
Wij zijn trots en dankbaar voor waar we nu staan en dat we zulke grote stappen hebben kunnen zetten.
Maar tegelijk is de werkdruk nu 4 keer zo groot voor het kernteam, die dit nog steeds grotendeels als
vrijwilligers doen. En we zien dat we met de Pride Oost ons potentieel niet waarmaken. Dus juist de
organisatie hiervan willen wij in 2019 professionaliseren. Dit is immers het visitekaartje waarmee we ons in
Amsterdam Oost, de hele stad en tot ver daar buiten kunnen laten zien en waardoor elk jaar weer nieuwe
mensen, organisaties en partners zich aansluiten bij onze beweging en onze activiteiten.

Financieel verslag
Kosten 2018
Ambassadeurs
2 personen
Activiteiten
Dodenherdenking
Pride Oost
Pre-Pride
AKO-terrassen
Activiteit 2017
Toekomst
Zakelijke leiding
Overhead
Algemene kosten
Totaal
Reserveringen
Toelichting bij financieel verslag:
Baten:
- Bijna € 4.000,- meer dan 2017
- Donaties, sponsoring:
o Casa Hotel
o Resultaat Eigen Weiss
o Afscheid Thijs Reuten
o Losse donaties

Baten 2018
€ 2.000
€0
€ 9.226
€ 4.885
€ 545
€ 155

Stadsdeel Oost
Fonds voor Oost
Bob Angelo Fonds
Gezonde Stad
Donateurs / Sponsoren
Dodenherdenking
OBA 5 mei AKO Terras

€ 15.000
€ 3.000
€ 750
€ 500
€ 1.637
€0
€0

Totaal

€ 20.887

€ 1.000
€ 2.271
€ 20.083
€ 804

€ 329,€ 250,€ 645,€ 413,-

Kosten:
- Salarissen in 2017 € 5000,- voor 4 personen in 2018 € 3.000,- voor 3 personen.
- Kosten voor 4 terrassen waarvan 1 terras door OBA is gefinancierd (5 mei). En 1 deels door Studio/K
is gesponsord.
Subsidie Stadsdeel 2018:
Pre-Pride:
€ 1.135,Overhead:
€ 1.638,Ambassadeurs:
€ 2.000,Zakelijke leiding:
€ 1.000,Pride Oost:
€ 9.226,Afronding:
€
1,Totaal
€ 15.000,Resultaat 2018:
In 2018 is aangestuurd op een positief resultaat, vanuit de particuliere donaties en sponsoring. Dit bedrag
van € 804,- wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Balansen:
Balans Stichting Alle Kleuren 1 januari 2018
Vaste activa
Vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren
Liquide middelen
Totaal activa

€0
€0
€ 1.303
€ 1.303

Eigen Vermogen
Reserves
Vreemd Vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Totaal passiva

€ 1.303
€0
0
€ 1.303

Balans Stichting Alle Kleuren 31 december 2018
Vaste activa
Vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren
Liquide middelen
Totaal activa

€0
€0
€ 2.108
€ 2.108

Eigen Vermogen
Reserves
Vreemd Vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Totaal passiva

€ 2.108
€0
0
€ 2.108

