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Inleiding
De reusachtige NDSM Scheepsbouwloods staat in 2020 bijna honderd jaar majestueus aan
het IJ. De loods maakt deel uit van de voormalige NDSM scheepsbouwwerf en is
ontegenzeggelijk een ‘landmark’ binnen dit monumentale industriële complex. De Stichting
Kinetisch Noord (SKN) beheert de NDSM Loods.
De Stichting Kinetisch Noord is in 2000 opgericht om de voormalige NDSM Scheepsbouwloods
te her-ontwikkelen tot een centrum voor kunst, cultuur en ambachten; onder andere door
het realiseren van een culturele vrijplaats. Daarnaast heeft SKN tot doel de loods te laten
fungeren als evenementenlocatie voor publieksgerichte activiteiten, waaronder: presentaties,
workshops, (dans)evenementen, tentoonstellingen, beurzen enz.

Amsterdam Noord schrijft in 1999 een prijsvraag uit voor een culturele (her-)bestemming van
de NDSM. Het plan van werkgroep Kinetisch Noord, ingediend door Eva de Klerk en anderen,
wint. Dan beginnen jaren van overleg, plannen en ontwerpen. Onder het dak en de gevels van
de monumentale loods worden nieuwbouwcasco’s gerealiseerd waarbinnen de gebruikers
hun eigen atelier bouwen. In 2007 wordt het casco framework opgeleverd. De “kunststad” is
een feit en groeit uit tot de kleurrijke verzameling van studio’s en werkplekken aan de straten
en pleinen zoals die vandaag de dag te bewonderen is.
De kunststad, een culturele broedplaats met ca. 80 ateliers, vierde in 2017 dus haar tienjarig
bestaan. De broedplaats beslaat momenteel grofweg een derde van de immense oppervlakte
van de loods. Meer dan 250 kunstenaars en ambachtslieden hebben of delen hier een studio.
De andere ruimtes in de loods worden verhuurd voor filmopnames, fotoshoots, dans-, muziek
en theatervoorstellingen, exposities, veilingen, bedrijfs- en dancefeesten, markten,
congressen en zo verder.
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Tevens heeft SKN de horecalocatie IJver ontwikkeld. Ook heeft de stichting het NDSM Theater
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor een culturele podiumprogrammering. In 2020 werd
ook het NDSM café hier gevestigd. De stichting heeft een culturele doelstelling en participeert
in verschillende (kunst)projecten op de NDSM-werf en aan het IJ.
SKN hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur in de
cultuursector.

Visualisatie van een 3D plattegrond van de NDSM Loods (2018) © Artage | Andrew Eddy
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Stichting Kinetisch Noord: bestuur en team
Bestuur SKN
Het bestuur van SKN bestond in 2020 uit de volgende bestuursleden:
Pierre Ballings,
Sicco Timmerman,
Annemieke Stoppelenburg,
Ted Zwietering,
Lyangelo Vasquez,

voorzitter
penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

(2de termijn tot 15-02-2023)
(1ste termijn tot 13-06-2021)
(2de termijn tot 15-02-2023)
(1ste termijn tot 13-06-2021)
(toegetreden op 18-05-2020)

Gezien de huurdersvereniging De Toekomst en SKN de wens koesteren om de
organisatiestructuur om te vormen, is in 2019 na het aftreden van Adriaan Kole in eerste
instantie gewacht met het aanstellen van een nieuw bestuurslid op voordracht van de nietcommerciële huurders. Omdat het democratiseringsproces meer tijd in beslag nam is in mei
2020 Lyangelo Vasquez op voordracht van de niet-commerciële huurders tot het bestuur
toegetreden. Pierre Ballings en Annemieke Stoppelenburg zijn beiden unaniem verkozen voor
een tweede termijn.
Het bestuur komt vijf maal per jaar samen voor een bestuursvergadering, in 2020 soms via
zoom. In de tussentijd is er regelmatig overleg in diverse commissies, of onderling. De
bestuursleden van Stichting Kinetisch Noord ontvangen een bestuursvergoeding van €75,- per
maand.
In 2020 zijn er extra bijeenkomsten gehouden in het kader van de democratisering van de
organisatiestructuur van de loods.
Het bestuur en het team van SKN komen normaliter ook in december samen voor een
gezamenlijk kerstdiner, maar door de coronacrisis is dat in 2020 niet gebeurd.
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Team SKN
Het team van SKN bestond in 2020 uit de volgende medewerkers:
Rob Post,
Kim Ragetli,
Cindy Dijkstra,
Raymond de Roo,

directeur
operations manager
event manager
beheerder

0,8 FTE
0,8 FTE
0,7 FTE
0,9 FTE

vanaf 01-07-2016
vanaf 01-03-2017
vanaf 01-10-2017
vanaf 01-04-2019

Paul (Rinzo) heeft gedurende 2020 incidenteel het Welcome Center bemenst. Hij kreeg een
percentage van de verkoop als bezoldiging.
Kim heeft haar EHBO diploma behaald en Kim en Cindy hebben allebei ook hun diploma
sociale hygiëne behaald.
Het gebruikelijke jaarlijkse team-uitje waarbij andere broedplaatsen/vrijplaatsen/culturele
plekken bezocht worden heeft in 2020 niet plaats gevonden.
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Inhoudelijke rapportage
In dit inhoudelijke deel van het jaarverslag zal aandacht besteed worden aan de
ontwikkelingen en resultaten in 2020. Per thema zal een toelichting gegeven worden.
1. Algemeen: coronacrisis
De kramen van de IJhallen vlooienmarkt van maart stonden al in het gelid toen het bericht
kwam dat er geen evenementen meer gehouden konden worden. Café-restaurant IJver
draaide net een half jaar op volle toeren toen het dicht moest. NDSM Fuse moest de
tentoonstelling sluiten. In het nieuwe NDSM Theater kon geen publiek komen. In het NDSM
café bleven de barkrukken leeg en de tapkranen dicht. Er ging een streep door de
evenementenprogrammering, de grote blauwen deuren bleven gesloten en heel 2020 kreeg
een ander gezicht.
Onze stichting wordt, net als zoveel (culturele) ondernemingen, behoorlijk geraakt door de
overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis. Vanaf het moment van de ‘lockdown’
hebben we te maken met het wegvallen van inkomsten. Vanuit evenementen en fotoshoots,
en ook vanuit het wegvallen van de omzet-gerelateerde horecahuur.
Onze zorg ging ook uit naar de circa 250 creatieven en ambachtslieden die in één van de
ateliers van de NDSM Loods werken. Juist de creatieve sector is hard geraakt. Mensen die
werk maken voor musea, theater of de reclamewereld zagen hun opdrachten verdampen.
Maar ook voor anderen brak een pittige tijd aan. Aan het begin van de crisis is
gecommuniceerd dat ieder die daar behoefte aan had, aan kon kloppen om te spreken over
een betalingsregeling. Na wat initiële onrust bleek echter dat maar weinig huurders hier
gebruik van wilden maken. De positieve instelling en de vele creatieve oplossingen waarmee
men toch inkomen genereert, zijn te roemen.
De stichting zelf heeft aanspraak gemaakt op de (compensatie)regelingen die door de
overheid worden aangeboden, zoals NOW 1, 2 en 3 (hoewel personeelskosten voor de
stichting niet het grootste deel van de lasten vormen) en TVL. Ook zijn we in gesprek met
onze financiers over het opschorten van rente en aflossing.
Gedurende de zomermaanden waren de regels m.b.t. de coronacrisis enigszins versoepeld.
Vanaf 1 juni was IJVER open met inachtneming van de geldende maatregelen. Op de eerste
dag in juni zat het terras al goed vol, maar niet veel later werden de regels weer aangescherpt
en moest alles toch weer sluiten. In de periode van het versoepelde klimaat hebben we een
aantal besloten bijeenkomsten (50-100 mensen) weten te faciliteren. En in het theater
konden ook “corona-proof” voorstellingen plaatsvinden.
Na de aanscherping in de herfst en de daaropvolgende lockdown is het erg stil geworden in
de loods. In dit verslag blikken we terug op een moeilijk jaar terwijl de vooruitzichten voor
2021 ook nog onzeker zijn. Dat gezegd hebbende: er waren ook lichtpunten!
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2. NDSM Theater en NDSM café
Over het IJ Festival was direct dolenthousiast over het NDSM Theater en streeft naar een
productiehuis, theater en werkplaats voor locatietheater en kunst in de stedelijke context.
Belangrijk voor hen is het bieden van een fysieke maak- en werkplek voor de nieuwe makers;
een plek voor experiment en onderzoek; een ontmoetingsplek/ een verbindend
kenniscentrum. Kortom: een bruisend makershuis.
Gedurende 2020 verschillende gesprekken gevoerd met Over ’t IJ-festival. Er is door hen een
aanvraag gedaan voor subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Waarbij het
NDSM Theater onderdeel is van het voorgestelde. Die subsidie is toegekend.
Eind 2020 stevenden we af op een huurcontract voor 2021. Zoals het er nu naar uitziet zullen
zij in de zomer voor een aaneengesloten periode van 5 maanden het theater huren en van
een programma voorzien. De overige zeven maanden zal SKN het theater vullen. Idealiter
streven we daarbij naar een mix van commerciële verhuur en culturele programmering.
Over het IJ heeft in 2020, wanneer dat kon gezien de coronaregels voor het theater, al
geprogrammeerd in de grote zaal. Er werd gerepeteerd of gespeeld met weinig of geen
publiek of met online streaming. Onder andere hebben Schweigman&C, Nineties productions,
Fringe Festival en Werkplaats van de Woestijne gebruik gemaakt van het theater.
Wat de ruimte zelf betreft is er een infrastructuur voor licht en geluid aangebracht, en er is
opgeruimd, schoongemaakt en geschilderd. Definitieve audio-visuele inrichting wordt nog aan
gewerkt. Gordijnen zijn pas in januari 2021 opgehangen, daarvoor hebben we deels gordijnen
hergebruikt.
Begin 2020 is
de bouw van
de bar van het
NDSM café
begonnen.

Zowel het ontwerp van de bar, als de uitvoering zijn aanbesteed in de loods. Voor het eerste
hebben we Vormklub gevraagd (Vincent Loeff), de directe buurman van het theater. De bouw
8

wordt uitgevoerd door Jeroen Schilperoort (uit de kunststad). Andere huurders hebben ook
bijdragen geleverd. De inrichting van het café is naar grote tevredenheid, wel moet er nog
een en ander aan inventaris komen.
Eind van de zomer is er een aparte BV onder de stichting opgericht onder de naam: NDSMcafé BV. Begin oktober is de horecavergunning verleend. In 2021 gaan we open.
3. Servicekosten 2019 en 2020
Vrijdag 7 februari 2020 hebben we een presentatie gehouden voor de huurders over de
servicekosten. Dit naar aanleiding van het feit dat er nogal wat vragen waren mbt de
afrekening over 2018. Niet alleen moesten er nogal wat huurders bijbetalen, maar ook waren
er vragen over de hoger geworden kosten voor schoonmaak en afvalverwerking.
De servicekosten afrekening over 2019 bleek in 2020 een grote uitdaging. We moesten in
december 2020 laten weten dat de afrekening servicekosten 2019 helaas pas begin 2021
gereed zal komen. De reden hiervoor is dat de eerste versie van de afrekening die we van
Sweco te zien kregen begin september 2020 veel fouten en onzorgvuldigheden bevatte.
Sinds 1 januari 2020 houdt SKN zelf de servicekosten bij. SKN zal dus zelf de rekening van
2020 opstellen en niet meer afhankelijk zijn van Sweco.
Vanuit huurdersvereniging De Toekomst is een voorstel gedaan voor een andere verdeling
van de servicekosten, waarbij de grootste ateliers enigszins ontzien worden daar waar het
gaat over de post “overige servicekosten”. SKN staat hier in principe positief tegenover en
gaat kijken wat er mogelijk is.
Verwachting is dat we begin 2021 weer een plenaire bijeenkomst houden over de
servicekosten, mogelijk online.
4. 3 de Laag haalbaarheidsonderzoek
Even recapituleren: in 2018 was, samen met Hessel Dokkum voorzitter van De Toekomst, het
startschot gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek door Vincent Beekman over de derde
laag Kunststad. Peter de Bruin (architect) heeft een presentatie gegeven over de (technische)
mogelijkheden van een derde laag. Ook met Bureau Broedplaatsen was over de
mogelijkheden gesproken.
Het haalbaarheidsonderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
• Welke vergunningen zijn nodig en wat zijn de beperkingen/mogelijkheden volgens
bestemmingsplan?
• Welke voorzieningen moeten aangepast worden (elektra/gas/water/data)?
• Welke doelgroep richten we ons op en welke huur & formaat ateliers/ruimtes zijn
wenselijk/haalbaar?
• Is er een gezonde exploitatie mogelijk?
• Welke doorlooptijd is nodig om de extra laag te realiseren?
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Op 8 november 2019 is het definitieve rapport besproken met Hessel Dokkum. Het is duidelijk
dat het onmogelijk wordt om ateliers te bouwen die qua huurprijs in de buurt komen van het
huidige broedplaatsgemiddelde. Ook blijken de huidige installaties (warmte, elektra, water,
data etc.) niet voldoende om een derde laag te bedienen. De investeringen die nodig zouden
zijn, lijken niet in verhouding te staan tot de verwachte huuropbrengsten van studio’s op een
derde laag. In februari 2020 is de derde laag als onderwerp teruggekomen op de agenda van
de bestuursvergadering. Men deelde algemeen het beeld dat eventueel commercieel
verhuren op de 3de laag op dit moment niet goed voelt, er zijn namelijk andere meters in de
loods beschikbaar voor commerciële ontwikkeling. De ontwikkeling van de 3de laag is daarmee
voorlopig op de lange baan geschoven, maar zal wanneer dat opportuun is terugkeren op de
agenda.
5. NDSM Fuse op het skatepark
2020 is het eerste jaar waarin NDSM Fuse structurele ondersteuning ontving vanuit SKN. We
menen dat Fuse haar toegevoegde waarde voor de NDSM voldoende heeft aangetoond. Het
is vanuit zowel creatief-artistiek als sociaal oogpunt echt een meerwaarde voor de NDSM
Loods. De samenwerking ervaren we als positief en hun jaarplanning beloofde weer veel
goeds, met onder andere Bureau Brexit, NDSM EXPO VII getiteld “How I learnt to stop being
an artist and started to communicate”, NDSM EXPO VIII “Butter by the Fish”, en in maart
“You can't Paint that” de Smash the Narrative Art Prize 2020. Zie de website van NDSM Fuse
voor prachtige foto’s en een integraal overzicht van het programma: https://www.ndsmfuse.eu

Foto: “It’s about a Girl” expo foto van de website: www.ndsm-fuse.eu
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Uiteraard heeft de expositieruimte het ook zwaar gehad in 2020, met langdurige sluitingen,
beperkte bezoekersaantallen en een programmering en planning die in de war geschopt
werd. Het is bewonderenswaardig dat zij ondanks de tegenslagen positief en daadkrachtig
blijven werken aan de verdere ontwikkeling van deze plek.
Jolanda Lanslots blijft de drijvende kracht achter de exposities en andere activiteiten op het
skatepark. Zij heeft een enthousiaste groep vrijwilligers om zich heen verzameld die
structureel tijd en energie investeren.

6. Brandveiligheid in de NDSM Loods
In de loop van 2019 is in gesprekken met de bouwinspecteur van het stadsdeel naar voren
gekomen dat er een complete inventarisatie van de eventuele tekortkomingen op het gebied
van brandveiligheid van de individuele units zou moeten plaatsvinden. Na gesprekken met De
Toekomst zijn we (op aanraden van Hessel Dokkum) uitgekomen bij het architectenbureau
Loco-Motief (Amsterdam), bestaand uit Marien Meijering, architect en Koen Go,
bouwkundige. Loco-motief heeft in eind 2019/begin 2020:
• Samen met de bouwinspecteur vastgesteld aan welke eisen de studio’s anno 2019
moeten voldoen;
• Tekortkomingen en verbeterpunten geïnventariseerd;
• De verbeterpunten duidelijk benoemd en omschreven hoe de verbeteringen door de
huurders aangebracht moeten worden.
In 2020 heeft Loco-motief huurders bericht hoe zij de juiste werkzaamheden moesten
uitvoeren; er is in verschillende rondes gecontroleerd of de verbeteringen daadwerkelijk
waren aangebracht/uitgevoerd. De insteek daarbij was: pressie met compassie! Aan het eind
van de zomer van 2020 waren van alle studio’s de tekortkomingen verholpen, een mijlpaal.

7. MJOP en SIM
In 2019 zijn we een traject gestart met Sweco vastgoedmanagement om het
Meerjarenonderhoudsplan opnieuw op te stellen; dat wil zeggen: beter passend bij de
werkelijkheid van de monumentale loods en de uitgebreide brandinfrastructuur. Ook zijn we
met de installateur in gesprek over de onderhoudstoestand van verschillende technische
installaties.
Parallel met de werkzaamheden die genoemd worden in het MJOP hebben we ons verdiept in
de SIM, i.e. subsidie instandhouding monumenten. Deze kan worden aangevraagd tussen 1
februari en 31 maart 2021. Toekenning van de subsidie geldt vanaf 1 januari 2022 voor een
periode van 6 jaar. Aangezien de NDSM Loods een rijksmonument is dat niet bewoond wordt,
kunnen we een aanvraag indienen. SIM richt zich op onderhoud en klein herstel. SIM is dus
voor werkzaamheden tbv de instandhouding van het rijksmonument en dienen sober,
doelmatig en technisch noodzakelijk te zijn. Behoud gaat vóór herstel, herstel vóór vervanging
en vervanging vóór reconstructie. Bij subsidiabel onderhoud moet voor de loods met name
gedacht worden aan bouwkundige werkzaamheden voor het casco.
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Eind 2020 zijn we begonnen met het voorbereiden van de aanvraag, daarbij ondersteund
door Vincent Beekman en Peter de Bruin.

8. Culturele programmering: NDSM Open Call
Eind maart 2020 hebben we helaas moeten besluiten dit jaar geen NDSM Open Call uit te
kunnen schrijven. Het plan was om samen met Stichting NDSM-werf een project uit te
schrijven voor de herbestemming van de kanteltafel, maar ook dit idee is uitgesteld.

9. Culturele programmering: NDSM OPEN
Gelukkig kon de open dag wel doorgaan, op zaterdag 3 oktober, uiteraard volgens de toen
geldende richtlijnen. De “corona-proof” NDSM OPEN was een groot succes! De organisatie
was goed, en er waren relatief veel ateliers open. De bezoekersaantallen waren, zeker gezien
de omstandigheden en het slechte weer, boven verwachting hoog. Maar het
allerbelangrijkste: de sfeer was opperbest. Bijna in alle open studio’s hebben Rob en/of Kim
leuke en enthousiaste gesprekken gevoerd. Circus Kristal was een succes en bij de nieuwe
grafische werkplaats was het ook druk en kon men zelf een ansichtkaart ontwerpen en
drukken. Wederom dank aan Sarah en Payton en alle anderen die dit mogelijk hebben
gemaakt.
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Ontwerp poster NDSM Open 2020: Marta Veludo (NDSM-plein 97).
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10.
Culturele programmering en sponsoring: overig
Gezien de inkomstenderving door de gevolgen van de coronacrisis, heeft de stichting in 2020
slechts incidenteel iets aan culturele programmering kunnen doen, buiten de sponsoring van
NDSM Fuse en het NDSM Theater.
Het meest in het oog springende was het spinnenproject van Jeroen Heester. Jeroen heeft
ons benaderd om zijn installatie getiteld ‘Landscape of Emotion’, of ‘365 spiders’, opnieuw
ten toon te stellen in de NDMS Loods. In overleg met de kunstenaar heeft de stichting het
werk geadopteerd. Jeroen heeft de spinnen gemonteerd op het iconische oranje gebouw. In
de maanden dat de loods nog open kon zijn voor bezoekers, trok zijn installatie veel bekijks.
Vier jaar geleden is het werk ook al eens te zien geweest in de loods, bij de rondwals. In 2012
waren de spinnen voor het eerst te zien op de NDSM werf. Zie: jeroenheester.com

Jeroen Heester “365 spiders” – foto’s van de kunstenaar
Op 3 september
was er een
interventie in de
NDSM Loods en
op de werf van
de NieuwZeelandse
kunstenaar Ilke
Gers (1981),
woonachtig in
Rotterdam. Op
verzoek van
Stichting NDSMwerf heeft zij
met krijtbelijning
een tijdelijk,
“site-sensitive”
werk gemaakt
getiteld “Desire
Lines”.
Ilke Gers “Desire Lines” in de Noordstrook van de NDSM Loods, foto: Luuk Kramer
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kunstenares Hetty van der Linden
zocht een plek voor haar project
‘Paint a Future’. Over de hele wereld
schildert ze met kinderen in
achterstandsituaties. Ze vraagt de
kinderen hun dromen te schilderen,
zich voor te stellen dat de
schilderskwast een toverstok is
waarmee ze hun dromen kunnen
waarmaken.
Hetty is een samenwerking met Sail
Amsterdam aangegaan, het plan was
om de Tall Ships welke vanuit de hele
wereld naar Amsterdam zouden
komen zeilen, de zeilen daarvan te
laten beschilderen door kinderen uit
achterstandswijken uit het
betreffende land. Deze geplande
wereldwijde schilderactie ging helaas
niet door. De zeilen hebben in de
loods gehangen en er is een expo
geweest bij NDSM FUSE.

SKN ondersteunde in 2020 voor het zesde jaar op rij ook Stichting Beelease uit Amsterdam
Noord door het leasen van een bijenkast. Het doel van Beelease is om door onderzoek en
educatie de habitat van de bijen langdurig te verbeteren. Tevens is Beelease een erkend
leerbedrijf en wordt er samengewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De NDSM Loods was in 2020 lid van de Cultuurtafel Noord.

11.
Incidentele verhuur
Vanaf 13 maart 2020 ging het verbod op evenementen in. De maatregelen ten gevolge van de
coronacrisis hebben het hele jaar de incidentele verhuur beïnvloed. Logischerwijs hebben er
geen festivals, markten en dancefeesten plaatsgevonden. Ook fotoshoots, filmopnames en
optredens waren er nauwelijks. Toch is onze eventmanager Cindy Dijkstra er wonderwel in
geslaagd daar waar mogelijk, in samenwerking met de klant, en “corona-proof”, af en toe iets
moois te organiseren. Ook voor 13 maart hebben er nog enkele evenementen
plaatsgevonden zoals hieronder te zien.
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Boekpresentatie Alles is Film –
NDSM Theater
Het boek ‘Alles is Film, achter de
schermen bij de Nederlandse film’,
werd uitgereikt door Monique
Hendrikx.

Opname Zondag met
Lubach: Opname Zondag
met Lubach – Underskate.
Arjan Lubach nam een clip
op die getoond werd tijdens
de TV-uitzending.

United Painting Project: ‘United Painting
Project, creating social impact by utilising
large-scale artworks in the public realm’ werkten op de Underskate aan een tapijt dat
later op de Dam kwam te liggen.
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Begin 2020 was er een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Jumbo in het NDSM
Theater. Jumbo organiseerde een bijeenkomst voor de leden van de
Ondernemersverenigingen. Er was een theateropstelling voor 200 personen, gevolgd door
een borrel met foodtrucks.

Begin 2020: Nieuwjaarsfeest Marcel Wanders.

Fotosessie met een Porsche door een tweeling van 15 jaar met fotografie als hobby.
17

Enkele corona-proof evenementen.
Een feestelijke bijeenkomst organiseren met inachtneming van de coronaregels voor 50
mensen, de Rotary van Amsterdam Noord kwam met dit verzoek. Wij richtten de Underskate
dusdanig in dat er voldoende afstand kon worden gehouden, zonder dat dat afbreuk deed
aan de sfeer.
Duvel; lancering nieuw ontwerp bierglas door
Morrison Schiffmacher:
Omdat het binnenkort te openen NDSM Café, als
één van de weinige cafés in Amsterdam Duvel op
de tap heeft, werden wij door Duvel benaderd of
de onthulling van het nieuwe bierglas in het café
mocht plaatsvinden. Voor deze gelegenheid is het
ontwerp van het bierglas ook op de muur van het
NDSM Theater geschilderd. Deze muurschildering
werd onthuld door Henk Schiffmacher, de vader
van Morrison.

Aan het einde van 2019 is besloten voor de
vergaderruimte een samenwerking aan te
gaan met Joan Kramer van de
GeWoonboot. Dit liep goed tot de start van
de coronacrisis.
In de loop van 2020 was er interesse van
een lokale basisschool om de ruimte een
paar dagdelen per week te gebruiken.
Joan heeft toen een gave pop-up
vergaderlocatie in het NDSM café ingericht
voor groepen tot 20 personen.
De aanvragen stroomden binnen, maar al
snel waren dit soort live vergaderingen op
afstand ook niet meer mogelijk of wenselijk.
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Ook vond de
perslancering
van de nieuwe
elektrische Fiat
500 plaats in
de loods.

Studenten mogen nog altijd om niet
afstudeershows, voorstellingen of
projecten organiseren. In 2020 is een
groot deel van het jaar de loods
gesloten geweest, ook voor projecten
van studenten, uitzonderingen
daargelaten.
Als het past in de agenda zijn kleinere
artistieke of educatieve initiatieven
vrijwel altijd welkom om kosteloos iets
te organiseren of op te nemen in de
loods. Daarnaast is er zoals elk jaar de
mogelijkheid voor (onder)huurders om
een ruimte een keer te gebruiken voor
een presentatie of project.
Hiernaast: Daniel Robert Silva van het
Nationale Opera & Ballet maakte
prachtige opnames in de loods toen
alles verder stil lag. Foto gekregen van
Daniel.
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12.

De Toekomst, organisatiestructuur en Loodsraad

Op 6 maart 2020 heeft de huurdersvereniging De Toekomst een nieuw bestuur gekozen:
•
Hessel Dokkum, voorzitter
•
Sarah Payton, secretaris
•
Gus van Oppen, penningmeester
•
Sue Doeksen, algemeen lid
•
Arthur Willemse, algemeen lid
Hetty van Bommel en Maasja Ooms zijn afgetreden.
De nieuwe secretaris schrijft: “Via een druk bezocht ALV met daarnaast veel proxy-stemmen,
heeft het bestuur mandaat gekregen van een meerderheid van de huurders om hun belangen
te vertegenwoordigen. De leden hebben ook gekozen om Sarah Payton te betalen om wat
uitvoerende taken betreft de organisatie van de vereniging op orde te brengen, dit naast haar
(vrijwillige) bestuursfunctie. Wij hebben veel ambities en kijken er naar uit om aan de slag te
gaan: wij hebben er zin in!”
Over het maandelijks overleg: “Wij willen voortaan bij de maandelijks overleg formeel
deelnemen als bestuur van de huurdersvereniging. Het bestuur kan bijgestaan worden door
iemand die lid is van een commissie van de Toekomst. De huurders hebben hiervoor gevraagd
en opnieuw mandaat gegeven namens hun te spreken en handelen.” (einde citaten)
In 2020 voerden directie en team van SKN weer maandelijks een gesprek met (een deel van)
het nieuwe bestuur van huurdersvereniging De Toekomst. Hoewel dit overleg uitstekend
verloopt, bestaat er aan beide kanten de wens om de organisatiestructuur in de NDSM Loods
opnieuw vorm te geven. Hier is in 2020 veel tijd en energie aan besteed.
In het huidige model heeft Stichting Kinetisch Noord een bestuur op afstand met 5 of 6 leden
waarvan 2 leden op voordracht van de huurdersvereniging; in het geval dat het bestuur zou
bestaan uit zeven leden, wordt ook één lid voorgedragen door de commerciële huurders van
de stichting.
Het bestuur draagt verantwoordelijkheid maar is in de praktijk relatief ver verwijderd van het
dagelijks reilen en zeilen in de loods. Realiteit is dat de directeur en het team SKN apart
overleg voeren met (en verslag uitbrengen aan) enerzijds het stichtingsbestuur (waar de
besluitvorming ligt) en anderzijds de huurdersvereniging De Toekomst. Hierdoor is een
situatie ontstaan waarbij de inbreng van huurders niet voldoende geborgd is.
Het plan is daarom om het huidige bestuur om te vormen tot een Raad van Toezicht, waarbij
de huidige directeur de directeur-bestuurder wordt. Deze voorgenomen overgang naar een
Raad van Toezicht model biedt de gelegenheid na te denken over configuraties waarin de
betrokkenheid en invloed van de huurders statutair beter geborgd is en plaatsvindt op een
niveau dat daarvoor het meest direct en geëigend is.
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Het idee is dan om een lichaam in het leven te roepen min of meer vergelijkbaar met een
ledenraad of een ondernemingsraad waarvan de rechten en plichten beter zijn verankerd. De
keuze voor een RvT-model wordt dus nadrukkelijk gemaakt in samenhang met de keuze voor
“De Loodsraad”, i.e. de vertegenwoordiging van de verschillende vaste huurders (zowel nietcommercieel als commercieel) van de loods.
Voor de bezetting van de RvT betekent dit dat de wenselijke autonomie en onafhankelijkheid
van de leden beter en op een hoger niveau gewaarborgd kan worden.
Ook kan aan de relatie met andere (commerciële) gebruikers (horeca, theater etc) in de
nieuwe statutaire structuur beter positie worden gegeven. Dit tezamen luidt een frisse
nieuwe start in voor de organisatie.
Hiertoe heeft het bestuur van SKN een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit de
bestuursleden Annemieke Stoppelenburg, Ted Zwietering en Pierre Ballings, aangevuld door
Rob Post en Kim Ragetli.
De bestuurscommissie werkte in 2020 samen met Hessel Dokkum (en de commissie Voor-tedragen-Bestuursleden-SKN-Namens-De-Huurders van De Toekomst) aan een stuk waarin de
nieuwe organisatiestructuur nader wordt beschreven. Belangrijk is daarbij het omschrijven
van de gezamenlijke uitganspunten van het project “culturele vrijplaats NDSM Loods” in een
preambule.
In november 2020 lag er een eerste versie met: preambule, voorstel zetelverdeling en
reglementen voor de Loodsraad en de RvT. Daarna zijn er enkele constructieve gesprekken
gevoerd, in kleiner en groter verband. En er is gewerkt aan tekstredactie. Hoewel er positieve
en hoopvolle geluiden klinken, heeft de huurdersvereniging aangegeven nog wat meer tijd
nodig te hebben, onder andere om de achterban mee te krijgen in dit
democratiseringsproces.

13.
Ateliers en ABA
We voldoen volledig aan de afspraken die we met Bureau Broedplaatsen gemaakt hebben
over de toetsing van kunstenaars en (nieuwe) huurders.
Een van de grootste ateliers in de kunststad is sinds 1 januari 2020 verhuurd aan Bas Kosters,
modeontwerper. Hij heeft zijn werkplaats altijd gehad in het World Fashion Center, maar
moest daar weg. Hij en zijn team koesterden de wens om in een meer alternatieve en
bruisende creatieve gemeenschap te zitten. Ze hebben erg hard gewerkt om het (niet al te
fraai achtergelaten) atelier eigen te maken en in te richten. Het is een prachtige aanwinst
voor de kunststad geworden.
Het kleinste kantoor van het oranje gebouw is per 1 december 2019 verhuurd aan de VEBAN.
Zij gaan het kantoor delen met Nikaj Pennings, onze cateringpartner. NDSM Energie huisde
daar eerst, zij zijn om financiële redenen verhuisd naar Oep Schilling (Fiction Factory), waar ze
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gratis kantoor kunnen houden. De ruimtes daarnaast in het oranje gebouw zijn verhuurd aan
Dianne Maas-Film van Mint architecten en aan Dave Ruijterkamp van Dutch Rebel Art.
Kunstenaar Neil Fortune heeft de studio van Daniel Mullen overgenomen. Hij werkt in
verschillende disciplines, waaronder installatiekunst. Zijn buren kenden hem al en hij voelde
zich ondanks de coronacrisis snel thuis. Rombout Oomen heeft ook een atelier in de
kunststad overgenomen en heeft daarmee ook weer een eigen, vaste plek in de loods.
Grafische Werkplaats Amsterdam is deze zomer neergestreken op de vrije kavel NDSM-plein
27 (voorheen MX3D). Ze kwamen met een oplader vol drukpersen, letters, inkt en papier.
GWA is een stichting met als doel het grafisch ambacht te behouden en in werking te houden.
In Amsterdam Oost bieden ze sinds 2004 cursussen en workshops op het gebied van
letterzetten, linosnede, houtsnede, boekbinden en droge naald/etsen. De doelgroep is breed:
ze geven les aan schoolklassen, maar bieden ook werkruimte aan kunstenaars.

Foto vlak na de verhuizing gemaakt door GWA.
Vanaf eind augustus is dus een deel van het GWA aanbod in de NDSM Loods te vinden. Je kan
bij GWA terecht om te (leren) boekbinden, te werken met letterpress op de verschillende
hoogdrukpersen of voor monoprints en linoleumsnede op de etspers.
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14.
Verzekering
Nadat we te horen kregen dat onze verzekeringspremie volgens eerste inschattingen 20
procent omhoog zou gaan, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden, waarbij
we vooral hebben gekeken naar een partij die mee wil denken over de werkelijke situatie van
de loods. We hebben deze gevonden in Donatus, verzekeraar van kerken en monumenten.
Met Donatus is naar grote tevreden een overeenkomst gesloten waarbij wederom is gebruik
gemaakt van de zogeheten vorkconstructie, nu met een vork van 50 procent. De premie is
ook aanzienlijk lager.

15.
Welcome Center
Kort gezegd was iedereen enorm positief over de plek en de invulling ervan. Het wordt gezien
als een erg waardevolle toevoeging. Financieel gezien is de opening en bemanning van het
Welcome Center echter minder succesvol geweest.
Ook in 2020 heeft Paul Rinzo zo nu en dan, wanneer het kon, de winkel geopend tijdens de
vlooienmarkten en tijdens enkele weekenden. Hij kreeg een percentage van de verkoop als
bezoldiging.
Inmiddels gaan er verschillende stemmen op om de winkelfunctie te verhuizen naar NDSM
Fuse. Anderen willen de plek, of dan in ieder geval de functie als informatiepunt, behouden.
De gesprekken hierover zijn in 2020 niet veel verder gekomen. De wens om de zichtbare en
centrale plek te benutten voor bezoekers blijft. In 2021 wordt dit vervolgd!

16.
WKO
In 2018 was er veel aandacht uitgegaan naar verschillende oplossingen om de energetische
balans in de bodem te herstellen en de WKO zo goed als mogelijk is, met de beperkingen van
het enkelvoudige systeem, te laten functioneren.
Uit de jaarrapportages blijkt dat de inspanningen uit 2018 ook in 2020 hun vruchten hebben
afgeworpen: er wordt meer gekoeld en daardoor herstelt langzaamaan de balans in de
bronnen.
Het blijft een uitdaging om samen met de installateur en de regeltechnicus het systeem op
een goede en inzichtelijke manier draaiende te houden, maar het “permanente koelen” in de
zomermaanden blijkt in ieder geval succesvol.
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17.

Zonnepanelen, Milieustraat, schoonmaak
De zonnepanelen zijn opnieuw een groot
succes gebleken. De geschatte
opbrengst voorafgaand aan de realisatie
van het systeem was 371,8 Mwh per
kalenderjaar. In 2019 was in totaal 382,7
Mwh opgewekt (waarvan we 148,5 Mwh
hebben teruggeleverd aan het net). De
overige energie is direct gebruikt.
In 2020 hebben we zelfs 399,7 Mwh
opgewekt, waarvan 169 Mwh is
teruggeleverd aan het net en de rest
direct is gebruikt - een prachtig resultaat.

Een van de doelstellingen voor 2019 was om de afvalinzameling in de NDSM Loods te
verduurzamen. Aangezien er bij de huurdersgemeenschap lange tijd twijfel bestond over de
eventueel hogere kosten van gescheiden afval inzamelen, is pas begin 2020 definitief
besloten de zogeheten milieustraat in te gaan richten.
Het heeft wat inspanningen gekost om de nieuwe afvalplek gebruiksklaar te maken, en een
contract met de leverancier af te sluiten dat naar wens was. Op 1 oktober 2020 is de
Milieustraat in gebruik genomen. Iedereen is heel enthousiast, maar het juiste gebruik en het
juist scheiden heeft nog wel wat kinderziektes gekend. Vlak voor de open dag hebben we
samen met de huurders een schoonmaakactie en grofvuilophaaldagen georganiseerd.
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In het maandelijks overleg met De Toekomst was al meerdere malen besproken dat twee
huurders, Thomas en Jeroen, de daken van de kunststad (incl. Vrije kavels en een deel van de
oostvleugel galerij) zouden willen stofzuigen. Een test met industriële stofzuigers bleek
succesvol. Zij hebben deze monsterklus uiteindelijk in een week geklaard en bijna 600 kilo stof
opgezogen!

18.
Relatie Stichting NDSM-werf
In 2020 over het algemeen wat minder contact gehad met Stichting NDSM-werf. Op praktisch
vlak waren er simpelweg minder evenementen om samen op te trekken en borrels en
bijeenkomsten waren er ook nauwelijks.
Op kunst- en cultuurvlak werd in 2020 ook niet of nauwelijks samengewerkt.
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19.
Website, instagram en facebook
Cindy Dijkstra houdt voor ons de website, facebook (1800+ volgers) en instagram (1200+
volgers) accounts bij.

Amsterdam, 2021
Kim Ragetli & Rob Post
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