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�Ğ�sƌŝũŬŽŽƉ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ƌĞĂůŝƐĞĞƌƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ǀƌŝũƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ�
ĚŝĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ĞŶ�ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ�ůĞƩĞƌůŝũŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽŶĚ�ĂĨ�ĂĂŶ�ŐĂĂŶ�ŽƉďŽƵǁĞŶ͘�
'ĞďĂƐĞĞƌĚ�ŽƉ�ǀŝũŌŝĞŶ�ũĂĂƌ�ĂĂŶ�ŝĚĞĂůĞŶ�ĞŶ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĂũĞƐĚŽƌƉͲ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͕�ĐƌĞģƌĞŶ�ǁĞ�ŚŝĞƌ�ǌĞůĨ�ĞĞŶ�ĐŽƂƉĞƌĂƟĞǀĞ͕�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ĞŶ�
ƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶĚĞ�ǀƌŝũƉůĂĂƚƐ�ŵĞƚ�ǌŽ͛Ŷ�ϮϬ�ǁŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĂƚĞůŝĞƌƐ͘�,Ğƚ�ďŝĞĚƚ�ĞĞŶ�
ƐŽĐŝĂĂů�ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞŶƚƌŝĮĐĂƟĞ�ǀĂŶ��ŵƐƚĞƌĚĂŵ͕�ŵĞƚ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�
ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ͕�ǌŽŶĚĞƌ�ǁŝŶƐƚŽŽŐŵĞƌŬ͘�/ŶǀĞƐƚĞĞƌ�ũŝũ�ŽŽŬ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ĂĂŶǁŝŶƐƚ�
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ďƵƵƌƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚ͍

�ĞǌĞ�ďƌŽĐŚƵƌĞ�ǀĞƌƚĞůƚ�ũĞ�ĂůůĞƐ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĐƌŽǁĚůĞŶĚŝŶŐ͗�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�
die wij verkopen om het gebouw te realiseren en om dit project 
ŽŽŬ�ĞĞŶ�ďĞĞƚũĞ�ǀĂŶ�ũŽƵ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǌŝũŶ͘�<ŽŽƉ�ũĞ�ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ͕�ĚĂŶ�
help je ons om de toekomst van deze vrijplaats vrij te kopen. 

EĂĂƐƚ�ŽŶǌĞ�ĚĂŶŬďĂĂƌŚĞŝĚ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŵŽŽŝĞƌĞ�ƐƚĂĚ͕�ŬƌŝũŐ�ũĞ�ĚĂĂƌ�ŽŽŬ�
nog eens rente voor terug! 

I n t r o d u ct i e
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Permanent 
/Ŷ�ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐ�ƚŽƚ�ǀĞĞů�
ďƌŽĞĚƉůĂĂƚƐĞŶ͕�ďŝĞĚƚ�

ĚĞǌĞ�ǀƌŝũƉůĂĂƚƐ�ďůŝũǀĞŶĚ�ĚĞ�
ƌƵŝŵƚĞ�Žŵ�ǌŽǁĞů�ĂƌƟƐƟĞŬ�
ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ�ĂůƐ�ƐŽůŝĚĂŝƌ�ƚĞ�

ǁŽŶĞŶ͘�

I d e a l e n  m e t  e e n  t o e ko m st

De grondleggers van dit project woonden en werkten in de voormalige 
cipierswoningen van de Bijlmerbajes, ook wel bekend als Bajesdorp. Na jarenlange 
onderhandelingen zijn wij erin geslaagd om de grond van hun oude vrijplaats deels 
te reserveren voor een woonwerkgemeenschap met een solidair karakter en een 
sociale toekomstvisie. Door deze met een solide achterban aan te kopen en onder 
ĐŽůůĞĐƟĞĨ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ƚĞ�ďĞŚĞƌĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ǀŽŽƌŐŽĞĚ�ǀƌŝũŐĞŬŽĐŚƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
zogenaamde ‘vrije markt’. 

WĞƌŵĂŶĞŶƚ�ŚĞĞŌ�ŚŝĞƌ�ĚƵƐ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘��Ŷ�ŽŶǌĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ǌŝũŶ�ǁĂĂƌĚĞǀĂƐƚ͗

Creatief en divers
KŶǌĞ�ǁŽŽŶǁĞƌŬŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ

�ŝƐ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ͕�ĂĐƟǀŝƐƚĞŶ͕�
ďĞǁŽŶĞƌƐ�ĞŶ�ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�

ĂƌƟƐƟĞŬĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͕�ůĞĞŌŝũĚĞŶ͕�
ĐƵůƚƵƌĞŶ͕�ƐŽĐŝĂůĞ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ͕�

ŐĞŶĚĞƌƐ�ĞŶ�
ƐĞŬƐƵĞůĞ�ŽƌŝģŶƚĂƟĞƐ͘

Gastvrij
KŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ�ŝƐ�

ŚĞĐŚƚ͕�ŵĂĂƌ�ŽŶǌĞ�ĚƌĞŵƉĞů�
Žŵ�ďŝŶŶĞŶ�ƚĞ�ƐƚĂƉƉĞŶ�
ďůŝũŌ�ůĂĂŐ͘�tĞ�ƐƚĞůůĞŶ�
ŽŶƐ�ƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶĚ�ĞŶ�

ŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐ�ŽƉ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�
ďƵƵƌƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚ͘

Duurzaam 
DĞƚ�ŽŶƐ�ŶŝĞƵǁĞ�ŐĞďŽƵǁ�
ƐƚƌĞǀĞŶ�ǁŝũ�ĞƌŶĂĂƌ�Žŵ�
ĐŝƌĐƵůĂŝƌ�ƚĞ�ďŽƵǁĞŶ�ĞŶ�
Žŵ�ŽŽŬ�ŶĂ�ĚĞ�ďŽƵǁ�
ĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂů�ƚĞ�

ǁĞƌŬĞŶ͕�ƚĞ�ǁŽŶĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�
ůĞǀĞŶ͘�
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,Ğƚ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�&ĞƐƟǀĂů, een 
ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ�ŵƵǌŝĞŬĨĞƐƟǀĂů�ĚĂƚ�Ăů�ƐŝŶĚƐ�
2011 jaarlijks wordt gehouden en op 
800 vrijwilligers en bezoekers uit heel 
Amsterdam kan rekenen.

Onze wekelijkse�ǀŽůŬƐŬĞƵŬĞŶ waar 
we een gezonde en goedkope 
ĚƌŝĞŐĂŶŐĞŶŵĂĂůƟũĚ�ŬŽŬĞŶ�ǀŽŽƌ�
mensen uit de buurt.

�Ğ��ĂũĞƐƚƵŝŶ͕ losjes volgens de 
principes van permacultuur verzorgd 
en gebruikt door een cultureel 
diverse club vrijwilligers, waaronder 
vele buurtbewoners.

,Ğƚ��ƵƌĞŶ��ŽŵƉŽƐƚ�WƌŽũĞĐƚ in de 
Bajestuis, dat in 2017 de jury- en 
publieksprijs won in een wedstrijd 
van De Gezonde Stad.

Het wekelijkse�ƚĂĂůĐĂĨĠ, gestart 
in samenwerking met een 
asielzoekerscentrum en vrijwiliggers 
uit de buurt.

Sportevenementen, zoals de 
wielerwedstrijd�ZŽŶĚ�ĚĞ��ĂũĞƐ�met 
50 deelnemers en 200 bezoekers.

�ƌƟǀŝƐƚͲŝŶͲƌĞƐŝĚĞŶĐǇ, waarbij we 
ŽŶǌĞ�ǁŽŽŶͲ�ĞŶ�ǁĞƌŬĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ�ĚĞůĞŶ�
ŵĞƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ�Ƶŝƚ�
verschillende disciplines.

ϭͲϯ͗�,Ğƚ�ũĂĂƌůŝũŬƐĞ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ĨĞƐƟǀĂů
ϰ͗��ƌƟǀŝƐƚ�ŝŶ�ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ�
ϱ͗��Ğ��ĂũĞƐƚƵŝŶ�
ϲ͗�tĞŬĞůŝũŬƐĞ�sŽŬƵ�
ϳ͗�ZŽŶĚ�ĚĞ��ĂũĞƐ�
 

�Ğ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ŚĞĞŌ�Ăů�ũĂƌĞŶůĂŶŐ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ƌƵŶŶĞŶ�ǀĂŶ�
ĞĞŶ�ůĞǀĞŶĚŝŐĞ͕�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ĞŶ�ĐƌĞĂƟĞǀĞ�ǁŽŽŶǁĞƌŬŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘�KŶǌĞ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀĞƌŬĞŶŶĞŶ�ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŵĂŶŝĞƌĞŶ�Žŵ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ƚĞ�
ǁĞƌŬĞŶ�ĞŶ�ƚĞ�ǁŽŶĞŶ͘�,Ğƚ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ůĞǀĞŶĚĞ�ǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ�ǀĂŶ�ŚŽĞ�ǁĞ�ŽŶǌĞ�
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽŶƐǌĞůĨ�ĐƌĞģƌĞŶ͗�ǁĞ�ĚĞůĞŶ�ĚĞǌĞ�ŐƌĂĂŐ�ŵĞƚ�
ĚĞ�ďƵƵƌƚ͕�ĚĞ�ƐƚĂĚ�ĞŶ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ĂůůĞ�ŵĞŶƐĞŶ�Žŵ�ŽŶƐ�ŚĞĞŶ͘�hŝƚĞƌĂĂƌĚ�ǌƵůůĞŶ�
ǁĞ�Ěŝƚ�ƐŽŽƌƚ�ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ�ŽŽŬ�ŵĞƚ��Ğ�sƌŝũŬŽŽƉ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ǀŽŽƌƚǌĞƩĞŶ͘�
KŶǌĞ�ǀŝũŌŝĞŶũĂƌŝŐĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ŬĞŶƚ�ĞŶŬĞůĞ�ŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚĞŶ�ǁĂĂƌ�ǁĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�
ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ƚƌŽƚƐ�ŽƉ�ǌŝũŶ͗

G e m e e n s c h a p p e l i j k e  a ct i v i t e i t e n



8

stap voor stap

sĂƐƚŐŽĞĚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ŶŽŐĂů�ǁĂƚ�ǀŽĞƚĞŶ�
ŝŶ�ĚĞ�ĂĂƌĚĞ͘�tĞ�ŐĂĂŶ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ŶŝĞƚ�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�
ŶĂĐŚƚ�ŝũƐ͘��ů�ƐŝŶĚƐ�ϮϬϭϱ�ǌŝũŶ�ǁĞ�ďĞǌŝŐ�ŵĞƚ�ŽŶǌĞ�
ǀŝƐŝĞ͕�ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ͕�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶ�
ĞŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͘��ŽǀĞŶĚŝĞŶ�ŝƐ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�
ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ŝŶŐĞƐƚĞůĚ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ǀŽƌŵ�
ǀĂŶ�ĐŽůůĞĐƟĞĨ�ĞŶ�ŽŶŽǀĞƌĚƌĂĂŐďĂĂƌ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ͘�
�ů�ĚŽĞŶĚĞ�ďŽƵǁĞŶ�ǁĞ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�
ǁŽŽŶǁĞƌŬŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͕�ŵĂĂƌ�ƐĐŚƵĚĚĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�
ďĂŶŬĞŶ�ĞŶ�ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ�ŽƉ͘�

,ŽƉĞůŝũŬ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ��ǀŽŽƌ�ƐŽŽƌƚŐĞůŝũŬĞ�
ƉƌŽũĞĐƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ�ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ�Žŵ�
ŚƵŶ�ĚƌŽŽŵ�ƚĞ�ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘�KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ�
ǁŽŽŶƚ�ĞĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽĞƉ�ĂůǀĂƐƚ�
ƐĂŵĞŶ�ŝŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�
ƚĞƌƌĞŝŶ͘��ŝƚ�ŐĞĞŌ�ŽŶƐ�ĞǆƚƌĂ�ŵŽƟǀĂƟĞ�Žŵ�
ĚĞ�ďŽƵǁ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ǀƌŝũƉůĂĂƚƐ�ǀŽŽƌ�ƚĞ�
ďĞƌĞŝĚĞŶ͘

�Ğ�ĂĂŶůŽŽƉĨĂƐĞ
In juni 2019 is het sociale en culturele 
buurthuis van Bajesdorp, De Muiterij, 
verhuisd van een cipierswoning naar de voormalige 
directeurswoning van de Bijlmerbajes. Het is op 
deze plek waar ons nieuwe gebouw komt te staan. 
�ĞŶ�ĂĂŶƚĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĐŝƉŝĞƌƐǁŽŶŝŶŐĞŶ�
ŝƐ�ǀĞƌŚƵŝƐĚ�ŶĂĂƌ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ǁŽŶŝŶŐĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�
directeurswoning en het spoor. Deze grond hoort ook 
ďŝũ�ŽŶǌĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŬĂǀĞů͘
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In november 2019 wierp ons jarenlange 
ůŽďďǇǁĞƌŬ�ĞŝŶĚĞůŝũŬ�ǌŝũŶ�ǀƌƵĐŚƚĞŶ�ĂĨ͗�ĚĞ�
gemeenteraad van Amsterdam stemde in 
met ons voorstel om de grond voor onze 
kavel te kopen van projectontwikkelaar 
�ĂũĞƐ�<ǁĂƌƟĞƌ�ĞŶ�ĚĞǌĞ�ĂĂŶ�ŽŶƐ�ŝŶ�ĞƌĨƉĂĐŚƚ�
ƚĞ�ŐĞǀĞŶ͘��ƌ�ůŝŐƚ�ŶƵ�ĞĞŶ�ŐĞƚĞŬĞŶĚĞ�
overeenkomst tussen Bajesdorp, Bajes 
<ǁĂƌƟĞƌ�ĞŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ǁĂĂƌŝŶ�ŝƐ�
ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ĚĂƚ�ǁĞ�ĚĞ�ŐƌŽŶĚ�ŝŶ�ĞƌĨƉĂĐŚƚ�
krijgen.

We hebben een nieuwe vereniging opgericht waar 
ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ĂůůĞŵĂĂů�ůŝĚ�ǀĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ͗�
de Gebruikersvereniging Het Nieuwe Bajesdorp. 
Samen met vereniging VrijCoop zijn we bezig de 
Vastgoedvereniging Het Nieuwe Bajesdorp op te 
richten, die eigenaar zal worden van het pand (zie 
ŽŽŬ��ŽůůĞĐƟĞĨ��ŝŐĞŶĚŽŵ).



10

�Ğ�ŽŶƚǁĞƌƉͲ�ĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞ
Samen met ons architectenteam zijn 
we begonnen aan het voorlopige 
ontwerp van het gebouw. Op dit 
moment werken we verder aan 
ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ƉůĂŶ͕�
waarbij we steeds de teksten en 
tabellen voor de hypotheekaanvraag 
ǀĞƌĮũŶĞŶ͘��ƵƌĞĂƵ��ƌŽĞĚƉůĂĂƚƐĞŶ�
van de gemeente Amsterdam 
ŚĞĞŌ�ŽŶƐ�ĞĞŶ�ƐƵďƐŝĚŝĞ�ƚŽĞŐĞǌĞŐĚ͘�
Verder onderzoeken we nog welke 
duurzaamheidssubsidies
we kunnen aanvragen. De 
ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁĞ�ƌŽŶĚ�
hebben voordat we de volgende 
ĨĂƐĞƐ�ŝŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĂĂŶ͗�ĚĞ�
vergunningsaanvraag en de bouw.
��Ğ�ĞĞƌƐƚĞ�ŬŽƐƚĞŶƉŽƐƚ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĞŶ�
ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
ƉĂŶĚ�ǌĞůĨ͘ ��ŝũ�ĚŽĞŶ�ĞĞŶ�ƌĞŶƚĞůŽǌĞ�
investering; dit is de ledeninleg. 
Hiermee betalen we de kosten voor 
het voorlopige ontwerp en het 
ĚĞĮŶŝƟĞǀĞ�ŽŶƚǁĞƌƉ͘��Ğ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ�
moeten immers betaald worden.

 

 

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐ
Als we het ontwerp klaar hebben, 
vragen we de omgevingsvergunning 
aan. De procedure hiervoor kan 
tot 26 weken in beslag nemen. In 
ĚŝĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĞƌĨƉĂĐŚƚĂŬƚĞ�
opgesteld; de eigendomsoverdracht 
van de grond van projectontwikkelaar 
�ĂũĞƐ�<ǁĂƌƟĞƌ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�
Amsterdam wordt verder 
voorbereid; en we beginnen met 
de de bouwvoorbereiding door de 
architect.

 Voor het betalen van de leges 
voor de de omgevingsvergunning 
hebben we voor het eerst geld 
ǀĂŶƵŝƚ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŶŽĚŝŐ͘�KǀĞƌ�ĚĞ�
aankoop van de grond betalen wij 
ŽŵǌĞƚďĞůĂƐƟŶŐ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ĞƌĨƉĂĐŚƚĂŬƚĞ�
zijn er notariskosten en kosten voor 
juridisch advies. Dit betalen we ook 
Ƶŝƚ�ĚĞ�ŽƉďƌĞŶŐƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͘�

Uit de opbrengst van de 
ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ďĞƚĂůĞŶ�ǁĞ�ďŽǀĞŶĚŝĞŶ�
de resterende kosten voor het 
ĚĞĮŶŝƟĞǀĞ�ŽŶƚǁĞƌƉ͕�ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ�
voor de bouwvoorbereiding door 
de architect en de kosten voor de 
omgevingsvergunning.
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^ƚĂƌƚƐĞŝŶ
Als de omgevingsvergunning 
is toegekend, wordt de bouw 
aanbesteed en gaat de sloop van de 
directeurswoning van start. Daarna 
wordt de grond bouwrijp gemaakt 
en gaat de overdracht van de kavel 
ĚŽŽƌ��ĂũĞƐ�<ǁĂƌƟĞƌ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�
plaatsvinden. Vervolgens wordt 
ĚĞ�ĞƌĨƉĂĐŚƚŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�
gemeente en ons getekend.

Nu kan de bouw beginnen! In deze 
ƉĞƌŝŽĚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�
van de hypotheek van de bank binnen 
en hebben we het volledige bedrag 
ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŶŽĚŝŐ͘

KƉůĞǀĞƌŝŶŐ
Het gebouw wordt casco opgeleverd. 
Daarna kunnen we het pand 
ďĞƚƌĞŬŬĞŶ�ĞŶ�ǀĂŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĂĩŽƵǁĞŶ͘�
De bewoners en gebruikers gaan dan 
ŚƵƵƌ�ďĞƚĂůĞŶ�ĞŶ�ǀĂŶĂĨ�Ěŝƚ�ŵŽŵĞŶƚ�
ǌŝũŶ�Ğƌ�ĚƵƐ�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ͘��ĞŶ�ƉĂĂƌ�
jaar daarna kunnen we beginnen 
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĂŇŽƐƐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͘�
KŶǌĞ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟĞďĞŐƌŽƟŶŐ�ŐĞĞŌ�ĞĞŶ�
ŝŶĚŝĐĂƟĞ�ǀĂŶ�ŚŽĞǀĞĞů�ǁĞ�ŝŶ�ǁĞůŬ�ũĂĂƌ�
ŐĂĂŶ�ĂŇŽƐƐĞŶ͘�/Ŷ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ǌƵůůĞŶ�Ğƌ�
ŝŶ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽĐĞƐ�ĂůƟũĚ�ŵĞĞͲ�
en tegenvallers zijn. Natuurlijk vieren 
we de opening van het gebouw 
ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ĨĞĞƐƚ͕�ǁĂĂƌǀŽŽƌ�ǁĞ�
ĂůůĞ�ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ŚĂƌƚĞ�
uitnodigen!
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14 ;ǀŽŽƌůŽƉŝŐͿ�ƐĐŚĞƚƐŽŶƚǁĞƌƉ�ϮϬϮϬ

/Ŷ�ŽŶƐ�ŶŝĞƵǁĞ�ŐĞďŽƵǁ�ŬŽŵĞŶ�ŽŶǌĞ�
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ŝĚĞĂůĞŶ�ƚŽƚ�
ůĞǀĞŶ͘��ĞŶ�ƚŽƌĞŶŚŽŽŐ�ŐĞďŽƵǁ�
ĚĂƚ�ƚŽĐŚ�ůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐ�ǀŽĞůƚ͕�
ŵĞƚ�ĚĞ�ƉƵďůŝĞŬ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞ�
ǀƌŝũƉůĂĂƚƐ�ĂůƐ�ďĂƐŝƐ�ĞŶ�
ďŽǀĞŶĚŝĞŶ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ďĂůĂŶƐ�
ƚƵƐƐĞŶ�ǁŽŽŶͲ�ĞŶ�ǁĞƌŬƌƵŝŵƚĞƐ�
ǀŽŽƌ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ĞŶ�
ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘�sŽŽƌ�ŚĞƚ�ĚƵƵƌǌĂŵĞ�
ŽŶƚǁĞƌƉ�ǁĞƌŬĞŶ�ǁĞ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�
ŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚĞ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ�ĚŝĞ�
ďĞŐƌŝũƉĞŶ�ǁĂĂƌ�ǁĞ�ǀĂŶĚĂĂŶ�ŬŽŵĞŶ͕�
ĞŶ�ǁĂĂƌ�ǁĞ�ŶĂĂƌƚŽĞ�ǁŝůůĞŶ͘

,Ğƚ�ŽŶƚǁĞƌƉ
Met vier verdiepingen gaan we 
in totaal 20 meter de hoogte in. 
De begane grond is gewijd aan de 
ƉƵďůŝĞŬ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�
ŵĞƚ�ĐĂĨĠ͕�ŬĞƵŬĞŶ͕�ĞĞŶ�ƉŽĚŝƵŵ�
voor kunst en ateliers voor 
kunstenaars. De drie verdiepingen 
erboven bestaan elk uit een aantal 
ateliers en een aantal woningen. 
�ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŚĞĞŌ�ĞůŬĞ�ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ�
een gezamenlijke ruimte en een 
gedeeld balkon. In totaal komen 
er ongeveer 10 werkplekken en 
ϭϬ�ǁŽŶŝŶŐĞŶ͘��ĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�
woningen is groter en bedoeld voor 
ŬŽƉƉĞůƐ͕�ŬůĞŝŶĞ�ŐĞǌŝŶŶĞŶ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�
meerpersoonshuishoudens. Aan 
twee zijden van het gebouw komen 
moestuinen en een voedselbos. De 
energievoorziening is volledig groen 
ĞŶ�ĐŽůůĞĐƟĞĨ�ŐĞƌĞŐĞůĚ͘

Een levend gebouw
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�ŽůůĂŐĞ
Ons gebouw wordt een collage,  
ĞĞŶ�ĂĨƐƉŝĞŐĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘�
Het wordt duurzaam gebouwd en 
tegelijk zo betaalbaar mogelijk. We 
houden het daarom simpel. Het 
gebouw wordt casco opgeleverd. 
Alle woningen en werkplekken zullen 
van binnen door de bewoners en 
ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ǌĞůĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂĨŐĞďŽƵǁĚ͘�
Ieder bouwt op zijn eigen manier, 
waardoor het gebouw steeds meer 
kleur en karakter krijgt. Door de jaren 
heen zal de Bajesdorpgemeenschap 
nieuwe ideeën blijven projecteren op 
het gebouw. Het wordt een levend 
ŐĞďŽƵǁ�ĚĂƚ�ŶŽŽŝƚ�ĞĐŚƚ�ĂĨ�ŝƐ�ĞŶ�
waaraan bewoners en gebruikers 
blijven toevoegen. 

�Ğ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ
DĂƌƟŶ�<ƵŝƚĞƌƚ�ǀĂŶ�^ƚƵĚŝŽ�^ĞǀĞŶ�
Architecten leidt het driekoppige 
ƚĞĂŵ�ǀĂŶ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ͘�DĂƌƟŶ�
ŝƐ�Ăů�ƐŝŶĚƐ�ĚĞ�ďĞŐŝŶĨĂƐĞ�ďŝũ�ŚĞƚ�
project betrokken. Hij maakte het 
ƐĐŚĞƚƐŽŶƚǁĞƌƉ�ĚĂƚ��ĂũĞƐ�<ǁĂƌƟĞƌ�
en de gemeente overtuigde om met 
ŽŶƐ�ƐĂŵĞŶ�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ͘�ZƵƐƟŐ�ŚŽŽƌƚ�
hij onze soms wat wilde ideeën aan, 
nuchter kijkt hij naar wat juridisch 
ŵĂŐ�ĞŶ�ǁĂƚ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŬĂŶ͘

Yuri Werner is een tegendraadse 
architect en shiatsu-therapeut. Haar 
DIY-mentaliteit sluit goed aan bij de 
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ͘��Ğ�ŚĞĞŌ�
veel ervaring met bouwprojecten 
ǀĂŶƵŝƚ�ďƵƵƌƚͲ�ĞŶ�ďƵƌŐĞƌŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͘�
Als bonus is ze ijzersterk in het 
navigeren van regelgeving.

Rogier Rouwet is architect en 
ƟŵŵĞƌŵĂŶ�ŝŶ�ĚŝĂůŽŽŐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŶĂƚƵƵƌ͘ �
,ŝũ�ǁĞƌŬƚ�ŐƌĂĂŐ�ŵĞƚ�ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ�
bouwmethoden en materialen. 
�Ŷ�Śŝũ�ǌĞƚ�ǌŝĐŚ�ŝŶ�ǀŽŽƌ�ƐĂŵĞŶ�ůĞǀĞŶ�
en samen bouwen vanuit een 
gemeenschap. Hij begeleidt ons in 
ĚĞ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǌŽ�ĚƵƵƌǌĂĂŵ�
mogelijk gebouw.
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C O L L E CT I E F  E I G E N D O M
KŶƐ�ĚŽĞů�ŝƐ�Žŵ�ŚĞƚ�ŐĞďŽƵǁ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ŝŶ�ĐŽůůĞĐƟĞĨ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ƚĞ�ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ͘�
�Ž�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ�ǁĞ�ĚĂƚ�ŽŶƐ�ŐĞďŽƵǁ�ŽŽŝƚ�ŶŽŐ�ŽƉ�ĚĞ�ŵĂƌŬƚ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�ǁŽƌĚƚ�
ĞŶ�ŐĂƌĂŶĚĞƌĞŶ�ǁĞ�ĚĂƚ�Ğƌ�ǀŽŽƌ�ĂůƟũĚ�ƚĞŐĞŶ�ĞĞŶ�ďĞƚĂĂůďĂƌĞ�ƉƌŝũƐ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
ŐĞǁŽŽŶĚ�ĞŶ�ŐĞǁĞƌŬƚ͘��ĞǌĞ�ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂŝƌĞ�ĞŝŐĞŶĚŽŵƐǀŽƌŵ�ǁĞƌĚ�ŝŶ�
�ƵŝƚƐůĂŶĚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�DŝĞƚƐŚćƵƐĞƌ�^ǇŶĚŝŬĂƚ�Ăů�ďŝũ�ǌŽ͛Ŷ�ϭϲϬ�ǀĂƐƚŐŽĞĚƉƌŽũĞĐƚĞŶ�
ƐƵĐĐĞƐǀŽů�ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͘�tŝũ�ǁĞƌŬĞŶ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ŚƵŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞǀĞŶŬŶŝĞ͕�ĚĞ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�sƌŝũ�ŽŽƉ͘�DĞƚ�ŽŶǌĞ�ĞŝŐĞŶ�ŶĂĂŵ��Ğ�sƌŝũŬŽŽƉ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ŐĞǀĞŶ�
ǁĞ�ĞĞŶ�ŬŶŝƉŽŽŐ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ƉĂƌƚŶĞƌ͘

�Ăƚ�ǁĞƌŬƚ�ĂůƐ�ǀŽůŐƚ
Het nieuwe pand wordt eigendom van de�sĂƐƚŐŽĞĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�

,Ğƚ�EŝĞƵǁĞ��ĂũĞƐĚŽƌƉ͘��ŝĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ƚǁĞĞ�ůĞĚĞŶ͗�

'ĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�
Het Nieuwe Bajesdorp 

Alle bewoners en vaste gebruikers 
zijn lid van deze vereniging. 
Deze vereniging huurt en beheert 
het hele pand van de 
Vastgoedvereniging. 
De bewoners en gebruikers huren 
van de Gebruikersvereniging. 

sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�sƌŝũ�ŽŽƉ

�Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�sƌŝũ�ŽŽƉ�ŝƐ�ĞĞŶ�
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ǁŽŽŶĂĐƟǀŝƐƚĞŶ͘��Ğ�
ondersteunt nieuwe en bestaande 
panden die vrijgekocht worden van 
de zogenaamde ‘vrije markt’. Samen 
vormen de in VrijCoop verenigde 
panden een sterk en solidair netwerk. 
De gebouwen komen in het eigendom 
van een vastgoedvereniging, waarvan 
VrijCoop een van de twee leden 
is. De dagelijkse gang van zaken 
wordt bepaald en uitgevoerd door 
ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�ĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ǌĞůĨ͘ �
Structuurbesluiten zoals verkoop 
kunnen echter door VrijCoop 
geblokkeerd worden. Op deze manier 
zet Bajesdorp samen met VrijCoop 
onze gedeelde idealen van sociaal en 
solidair wonen ook voor de toekomst 
juridisch vast.
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dŽĞǌŝĐŚƚ
�ƌ�ŝƐ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�ŽƉ�ǌŽǁĞů�ĚĞ�sĂƐƚŐŽĞĚǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĂůƐ�ĚĞ�'ĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕�
ĚŽŽƌĚĂƚ�ĂůůĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ƐƚƵŬŬĞŶ�;ǌŽĂůƐ�ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶͿ�ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ�
worden door een kascommissie en daarna ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie van de 
Vastgoedvereniging bestaat uit leden van zowel de Gebruikersvereniging als 
sƌŝũ�ŽŽƉ͘�'ŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞďĞƵƌƚ�ĚŽŽƌ�ďĞŝĚĞ�ůĞĚĞŶ͗�ĚĞ�
Gebruikersvereniging en VrijCoop. 
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�Ğ�sƌŝũŬŽŽƉ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ǁŝů�ĞĞŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ǌŝũŶ�ĚĂƚ�ŵŝĚĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ�ƐƚĂĂƚ͘��ŽŽƌ�ƚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ�ƐƉƌĞĞŬƚ�ĞĞŶ�ŐƌŽĞƉ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�ŵĞŶƐĞŶ�
ŚƵŶ�ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ�Ƶŝƚ�ŝŶ�ĚĞ�;ƐŽĐŝĂůĞͿ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĞŶ�ŝŶĚŝƌĞĐƚ�ŽŽŬ�
ŝŶ�ĞĞŶ�ǀŝƐŝŽŶĂŝƌ�ŵŽĚĞů�ǀŽŽƌ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĞŶ�ĐƌĞĂƟĞǀĞ�ǁŽŽŶƉŝŽŶŝĞƌƐ͘�
hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ŵŽĞƚĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŵĞĞƌ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ƐŽŽƌƚ�ƉƌŽũĞĐƚĞŶ�ĞĞŶ�ŬĂŶƐ�
ŬƌŝũŐĞŶ͊�KŽŬ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ĞŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĂŶŬ͗�ĚĞ�ŚǇƉŽƚŚĞĞŬ�ŬĂŶ�
ŵĂǆŝŵĂĂů�ϲϱй�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƚŽƚĂĂů�ďĞŶŽĚŝŐĚĞ�ďĞĚƌĂŐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĞŶ͘��Ğ�ĂŶĚĞƌĞ�ϯϱй�
ŵŽĞƚ�Ƶŝƚ�ĞŝŐĞŶ�ǀĞƌŵŽŐĞŶ�ŽĨ�ůĞŶŝŶŐĞŶ�ŬŽŵĞŶ͘��ĞǌĞ�ϯϱй�ďĞƐƚĂĂƚ�ĚƵƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�
ŝŶůĞŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ͕�ĚĞ�ƐƵďƐŝĚŝĞƐ�ĚŝĞ�ǁĞ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�
ŽďůŝŐĂƟĞƐ͘

Wij maken gebruik van vier, mogelijk
�ǀŝũĨ͕ �ƐŽŽƌƚĞŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͗ 

>ĞĚĞŶŝŶůĞŐ
sŽŽƌ�ĚĞ�ĂĂŶůŽŽƉĨĂƐĞ�ʹ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ŚĞƚ�
ŵĞĞƐƚ�ƌŝƐŝĐŽǀŽůůĞ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ʹ�ďƌĞŶŐĞŶ�
ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ĞŝŐĞŶ�
vermogen in, door middel van de 
ledeninleg.

^ƵďƐŝĚŝĞƐ
We maken gebruik van de 
broedplaatssubsidie van de 
gemeente Amsterdam; het wordt 
ŝŵŵĞƌƐ�ĞĞŶ�ĐƌĞĂƟĞĨ�ǁŽŽŶͲǁĞƌŬƉĂŶĚ͘�
Deze subsidie is toegezegd. We zijn 
daarnaast op zoek naar aanvullende 
subsidies voor duurzaamheid.

�

,ǇƉŽƚŚĞĞŬ
Het grootste gedeelte van de som 
zal een hypothecaire lening worden 
van een bank. We zijn op dit moment 
in gesprek met de Rabobank en de 
Duitse GLS Bank.

�ǆƚĞƌŶĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ
WĞƌƐŽŶĞŶ�ŽĨ�ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŶĞŶ�
;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĨŽŶĚƐĞŶͿ�ŵĞƚ�ǁŝĞ�ǁĞ�
een leenovereenkomst aangaan.

KďůŝŐĂƟĞƐ
Voor het laatste stuk, 575.000 
ĞƵƌŽ͕�ŐĞǀĞŶ�ǁŝũ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�Ƶŝƚ͘��ŽŽƌ�
ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ƚĞ�ŬŽƉĞŶ�ŬĂŶ�ũĞ�ŽŶƐ�
ĞĞŶ�ŬůĞŝŶ�ŽĨ�ŐƌŽŽƚ�ďĞĚƌĂŐ�ůĞŶĞŶ͘�
Je krijgt dat met rente weer terug. 
Deze laagige vorm van investeren in 
idealen heet crowdůĞŶĚŝŶŐ.

v e e l s o o rt i g e  f i n a n c i e r i n g
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tĂƚ�ǌŝũŶ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͍
�ĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌŚĂŶĚĞůďĂĂƌ�
schuldbewijs voor een lening. Als 
ũĞ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŬŽŽƉƚ͕�ĚĂŶ�
ůĞĞŶ�ũĞ�ŽŶƐ�ĚƵƐ�ŐĞůĚ͘�dĞƌ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞ�
ontvang je van ons een jaarlijkse 
vergoeding in de vorm van rente. 
�ŽĚƌĂ�ĚĞ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŝƐ�
verstreken, betalen we het nominale 
bedrag van de lening volledig terug.

Wat zijn de waardes van de 
ŽďůŝŐĂƟĞƐ͍
�ůŬĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�
250 euro. Maar het is natuurlijk 
ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ƚĞ�
kopen, als je een groter bedrag wilt 
investeren.

tĂƚ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ůŽŽƉƟũĚĞŶ�ĞŶ�
ƌĞŶƚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͍
:Ğ�ŬƌŝũŐƚ�ũĞ�ŐĞůĚ�ƚĞƌƵŐ�ŶĂ�ĞĞŶ�ůŽŽƉƟũĚ�
ǀĂŶ�ϱ͕�ϭϬ͕�ϭϱ�ŽĨ�ϮϬ�ũĂĂƌ͕ �ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�
ǀĂŶ�ǁĞůŬ�ƚǇƉĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ũĞ�ŚĞďƚ�
ŐĞŬŽǌĞŶ͘�WĞƌ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ�ĚĞ�
ƌĞŶƚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ͗
Ͳ�ϭ͕ϳй�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�ďŝũ�ϱ�ũĂĂƌ�ůŽŽƉƟũĚ
Ͳ�Ϯ�й�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�ďŝũ�ϭϬ�ũĂĂƌ�ůŽŽƉƟũĚ
Ͳ�Ϯ͕Ϯϱ�й�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�ďŝũ�ϭϱ�ũĂĂƌ�ůŽŽƉƟũĚ
Ͳ�Ϯ͕ϱй�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�ďŝũ�ϮϬ�ũĂĂƌ�ůŽŽƉƟũĚ
De rente wordt in januari van 
het volgende jaar vergoed. Als 
ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌ�ŬĂŶ�ũĞ�Ğƌ�ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�
kiezen om de jaarlijkse rente aan de 
vereniging te schenken. 

Hoe hebben jullie deze percentages 
ŐĞŬŽǌĞŶ͍
Wij hebben de rentepercentages 
gebaseerd op de standaard 
spaardeposito bij verschillende 
ďĂŶŬĞŶ�ŵĞƚ�ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ�ůŽŽƉƟũĚ͘�
Ook hebben we ze getoetst aan 
de percentages die vergelijkbare 
projecten hanteren, zoals het 
�ĐŽĚŽƌƉ��ŽĞŬĞů͕�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�sƌŝũ�ŽŽƉ�
project.

tĂŶŶĞĞƌ�ĞŶ�ŚŽĞ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�
ĂĨŐĞůŽƐƚ͍�
dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͕�
ǌƵůůĞŶ�ǁĞ�ďĞŐŝŶŶĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĂŇŽƐƐĞŶ�
ǀĂŶ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͘�,ŝĞƌďŝũ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�
Ƶŝƚ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŬŽƌƚƐƚĞ�
ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ�ůŽŽƉƟũĚ�ĞĞŶ�ůŽƟŶŐ�
ŐĞĚĂĂŶ͘��ůƐ�ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌ�ŬĂŶ�ũĞ�
ĂĂŶŐĞǀĞŶ�ĚĂƚ�ũĞ�ŐƌĂĂŐ�ũĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�
wilt laten meeloten hiervoor. Dus 
ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĂŶ�ϱ�
jaar wordt uiterlijk 5 jaar na aankoop 
ƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚ͖�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�
ŵĞƚ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀĂŶ�ϭϬ�ũĂĂƌ�ŝƐ�ĚĂƚ�ϱ�
tot 10 jaar na aankoop, etc. Als alle 
ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞƌĞ�ůŽŽƉƟũĚ�
Ăů�ǌŝũŶ�ĂĨŐĞůŽƐƚ͕�ŬƵŶŶĞŶ�ǁĞ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�
ĞĞƌĚĞƌ�ĂŇŽƐƐĞŶ�ĚĂŶ�ǀĞƌǁĂĐŚƚ͕�ŵĂĂƌ�
daar gaan we niet vanuit. Als je 
ĞĞŶ�ůĂŶŐĞƌ�ůŽƉĞŶĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŚĞďƚ�
gekocht en toch eerder je geld 
weer terug wilt krijgen, dan kan je 
ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ǀĞƌŬŽƉĞŶ�ĂĂŶ�ŝĞŵĂŶĚ�
anders. 

V r a g e n  e n  a n t w o o r d e n
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<ĂŶ�ŝŬ�ŵŝũŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ǀĞƌŬŽƉĞŶ͍
:Ă͕�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ǌŝũŶ�ǀƌŝũ�
ǀĞƌŚĂŶĚĞůďĂĂƌ͘ ��ůƐ�ũĞ�ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�
wilt verkopen, bied je deze eerst aan 
ŽŶƐ�ĂĂŶ͘�DŽĐŚƚĞŶ�ǁŝũ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�
niet van je over willen kopen, dan 
kun je deze aan anderen aanbieden. 
Als je een koper hebt gevonden, 
neem je met ons contact op om de 
ŽďůŝŐĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ƚĞ�ƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ŽƉ�ŶĂĂŵ�
van de nieuwe eigenaar.

tŝĞ�ŐĞĞŌ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�Ƶŝƚ͍ 
�Ğ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�
door de Vastgoedvereniging Het 
Nieuwe Bajesdorp, deze wordt in 
oktober opgericht.

tĂƚ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͍͛
�Ğ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŝƐ�ĂĐŚƚĞƌŐĞƐƚĞůĚ�ƚĞŶ�
opzichte van de leningen die door 
ĞǆƚĞƌŶĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌƐƚƌĞŬƚ͖�
ĚĞ�ŚǇƉŽƚŚĞĞŬ͘��Ğ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ǀĂůƚ�
buiten de prospectusplicht en 
het toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten, volgens de 
Vrijstellingsregeling Wet op het 
ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ƚŽĞǌŝĐŚƚ͘ 

,ŽĞǀĞĞů�ƌŝƐŝĐŽ�ůŽŽƉ�ŝŬ�͍
�ŽĂůƐ�ũĞ�ŝŶ�ŽŶƐ�ƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶ�ŬĂŶ�ůĞǌĞŶ͕�
ĚŽĞŶ�ǁĞ�ǌĞůĨ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͕�
ǀĂŶƵŝƚ�ĚĞ�ŝŶůĞŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�
bewoners en gebruikers van het 
ŶŝĞƵǁĞ�ƉĂŶĚ͘��ĂĂƌŵĞĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĞŶ�
we de kosten van het voorlopig 
ŽŶƚǁĞƌƉ�ĞŶ�ŚĞƚ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ŽŶƚǁĞƌƉ͘

�Ğ�ĞĞƌƐƚĞ�ϭϬй�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�
ŐĂĂŶ�ǁĞ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ĂůƐ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�
ĞĞŶ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ŚĞĞŌ�ŐĞĚĂĂŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
aangevraagde omgevingsvergunning. 
Omdat we de leges hiervoor 
ook moeten betalen in het geval 
dat deze niet wordt toegekend 
- meestal slechts gedeeltelijk - 
loop je hier een risico op verlies. 
Mocht de omgevingsvergunning 
ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ĂĨŐĞǁĞǌĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ĚĂŶ�
kan het project niet door gaan. 
Op dat moment betalen we de 
ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌƐ�ŶĂĂƌ�ƌĂƚŽ�ŚĞƚ�
bedrag terug dat na betalen van de 
gemaakte kosten over is. Als alle 
ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŽƉ�ĚĂƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�
zijn, is je verlies in dat geval max. 
10% van de waarde. Als nog niet 
ĂůůĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ǀĞƌŬŽĐŚƚ�ǌŝũŶ͕�ŬĂŶ�
dat verlies hoger zijn. Dit risico 
ƐĐŚĂƩĞŶ�ǁŝũ�ŶŝĞƚ�ŚŽŽŐ�ŝŶ͕�ŽŵĚĂƚ�
we al jaren met de gemeente in 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞĨ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ǌŝũŶ͕�ĞŶ�ĚĞ�
omgevingsvergunning pas wordt 
ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ŽŶƚǁĞƌƉ�
al eens door de gemeente getoetst is.
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De overdracht van de grond 
gaat alleen plaatsvinden 
onder de voorwaarde dat de 
omgevingsvergunning wel is 
ƚŽĞŐĞŬĞŶĚ͕�ĞŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
project door de bank is toegezegd. 
�ůƐ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�
niet kan worden voldaan, dan kan 
het project niet doorgaan. Dan 
ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚ͕�
ŵĞƚ�ŶĂĂƌ�ƌĂƚŽ�ĂŌƌĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŽƚ�ĚĂƚ�
moment gemaakte kosten. Dit risico 
ƐĐŚĂƩĞŶ�ǁŝũ�ŶŝĞƚ�ŚŽŽŐ�ŝŶ͕�ŽŵĚĂƚ�ǁĞ�
in gesprek zijn met een bank die dit 
ƐŽŽƌƚ�ƉƌŽũĞĐƚĞŶ�Ͳ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ͕�
onder vergelijkbare voorwaarden, 
ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�Ͳ�Ăů�ĞĞƌĚĞƌ�ŚĞĞŌ�
ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚ͘

dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ďŽƵǁĨĂƐĞ�ďĞƐƚĂĂƚ�ŚĞƚ�
risico op kostenoverschrijding door 
ŽƉůŽƉĞŶĚĞ�ďŽƵǁƉƌŝũǌĞŶ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�
onvoorziene tegenvallers. We nemen 
maatregelen om dit risico zo veel 
mogelijk te beperken. Voor het 
ŽƉƐƚĞůůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ǁŽƌĚĞŶ�ǁĞ�
geholpen door een ervaren architect. 
Ook zullen we met de aannemer zo 
ǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ǀŽŽƌĂĨ�ǀĂƐƚĞ�ƉƌŝũǌĞŶ�
ĂĨƐƉƌĞŬĞŶ͘�/Ŷ�ĚĞ�ďĞŐƌŽƟŶŐ�ŐĂĂŶ�ǁĞ�
bovendien uit van 10% onvoorziene 
kosten.
  
                                                                                 

                                                                   

Als het gebouw is opgeleverd 
bestaat het risico dat er te weinig 
huuropbrengsten zullen zijn om 
ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ďĞƚĂůĞŶ͘��ŝƚ�ƌŝƐŝĐŽ�
ǁŽƌĚƚ�ǌŽ�ǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ĂĨŐĞĚĞŬƚ�
door de vereniging in haar geheel 
aansprakelijk te maken voor de 
ĂŇŽƐƐŝŶŐ�ĞŶ�ƌĞŶƚĞ�ĞŶ�Ěŝƚ�ƐƚĂƚƵƚĂŝƌ�ǀĂƐƚ�
te leggen. Ook reserveren we in onze 
ĞǆƉůŽŝƚĂƟĞďĞŐƌŽƟŶŐ�ŐĞůĚ�Žŵ�ĞĞŶ�
ďƵīĞƌ�ŽƉ�ƚĞ�ďŽƵǁĞŶ�ǀŽŽƌ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�
huurderving. Bovendien is het uiterst 
onwaarschijnlijk dat er te weinig vraag 
zou bestaan naar de betaalbare woon- 
en werkruimte die wij in Amsterdam 
gaan realiseren.

�ĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ƌŝƐŝĐŽ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŶďĞǁŽŽŶďĂĂƌ�
worden van het complex door brand 
ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĂŵƉĞŶ͘�Kŵ�Ěŝƚ�ƌŝƐŝĐŽ�ǌŽ�
ǀĞĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ĂĨ�ƚĞ�ĚĞŬŬĞŶ�ŐĂĂƚ�ĚĞ�
vereniging een opstalverzekering 
ĂĨƐůƵŝƚĞŶ͘��Ăƚ�ǌŝũŶ�ǁĞ�ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ�ŽŽŬ�
verplicht om te doen, als gevolg van de  
hypotheekovereenkomst met de bank.
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tĂĂƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ĂĂŶ�
ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�͍�
Pas als de gemeente een 
uitspraak over de aangevraagde 
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ŐĞĚĂĂŶ͕�
zullen we ook geld dat we middels 
ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŚĞďďĞŶ�ďŝŶŶĞŶŐĞŚĂĂůĚ�
gaan uitgeven. We doen dit niet als 
de bank op dat moment nog geen 
ŝŶƚĞŶƟĞǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�
ŚĞĞŌ�ĂĨŐĞŐĞǀĞŶ͘�tĞ�ǁĞƚĞŶ�ǀĂŶ�
andere projecten dat op dit moment 
ĚĞ�ŚǇƉŽƚŚĞĞŬ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ĚĞĮŶŝƟĞĨ�ƌŽŶĚ�
zal zijn, in verband met alle puntjes 
die op de i moeten worden gezet bij 
zo’n hypotheekovereenkomst. 
Wel kan de bank zijn vertrouwen 
uitspreken en we gaan dus alleen 
verder als we dat zwart op wit 
hebben.
VrijCoop kijkt ook mee met ons 
project. Grote wijzigingen in de 
ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŵŽĞƚĞŶ�ŽŽŬ�ǌŝũ�
goedkeuren. Op het moment dat we 
ŚĞƚ�ŐĞůĚ�ŐĂĂŶ�ƵŝƚŐĞǀĞŶ͕�ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ�ǁĞ�
ĂůůĞ�ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌƐ�ĚŝĞ�ǁĞ�
op dat moment hebben. 
 
tĂĂƌ�ŐĞĞĨ�ŝŬ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŽƉ�ďŝũ�ĚĞ�
ŝŶŬŽŵƐƚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ͍
In Box 3, onder beleggingen.

tĂƚ�ĂůƐ�ũƵůůŝĞ�ĨĂŝůůŝĞƚ�ŐĂĂŶ͍
�ĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂĐŚƚĞƌŐĞƐƚĞůĚĞ�
ůĞŶŝŶŐ͘��ŝƚ�ŚŽƵĚƚ�ŝŶ�ĚĂƚ�ĂůƐ�ǁĞ�ĨĂŝůůŝĞƚ�
gaan, eerst de hypotheek wordt 
ĂĩĞƚĂĂůĚ͕�ĚĂĂƌŶĂ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ĞǆƚĞƌŶĞ�
ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͕�ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ͘�
�Ŷ�ĚĂĂƌŶĂ�ƉĂƐ�ŽŶǌĞ�ĞŝŐĞŶ�ŝŶůĞŐ͘��ƵƐ�
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŬŽƉĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ůŽŽƉ�
je meer risico dan de bank en externe 
ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ͕�ĞŶ�ŵŝŶĚĞƌ�ƌŝƐŝĐŽ�ĚĂŶ�ĚĞ�
ůĞĚĞŶ�ǀĂŶ�,Ğƚ�EŝĞƵǁĞ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�ǌĞůĨ͘

tŝĞ�ƚĂǆĞĞƌƚ�ŚĞƚ�ƉĂŶĚ͍
�Ğ�ƚĂǆĂƟĞ�ŝƐ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ�Žŵ�ĚĞ�
waarde van het pand vast te stellen. 
Het is een belangrijke stap in het 
ďĞƉĂůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌďĂĂƌŚĞŝĚ�
van het pand en de haalbaarheid van 
ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ͘��Ğ�ƚĂǆĂƟĞ�ǌĂů�ǁŽƌĚĞŶ�
uitgevoerd door de bank, die ons 
ŚĞƚ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�
ǀĞƌƐĐŚĂŌ͘

,ŽĞǀĞĞů�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŬĂŶ�ŝŬ�ŵĂǆŝŵĂĂů�
ŬŽƉĞŶ͍
Het maximumbedrag is 100.000 euro. 
�ŝƚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ƉůĂĨŽŶĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀƌŝũƐƚĞůůŝŶŐ�
van de prospectusplicht in de Wet op 
ŚĞƚ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�;tŌͿ͕�ĂƌƟŬĞů�
ϱ͗ϯ͘
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<ĂŶ�ŝŬ�ŽŽŬ�ǀĂŶƵŝƚ�ŵŝũŶ�ďĞĚƌŝũĨ͕ �
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ŽĨ�ƐƟĐŚƟŶŐ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�
ŬŽƉĞŶ͍
KďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌƐ�ŬƵŶŶĞŶ�
zowel natuurlijke personen 
ĂůƐ�ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŶĞŶ�;ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕�
ƐƟĐŚƟŶŐĞŶ�ŽĨ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶͿ�ǌŝũŶ͘��ŝũ�
deelname van een rechtspersoon 
ŝƐ�ĚĞǌĞ�ŽďůŝŐĂƟĞŚŽƵĚĞƌ͕ �ŶŝĞƚ�ĚĞ�
contactpersoon.

,ĞďďĞŶ�ũƵůůŝĞ�ĞĞŶ�ŽďůŝŐĂƟĞƌĞŐůĞŵĞŶƚ�
ŵĞƚ�ŽǀĞƌŝŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͍
Ja, deze is op onze website te vinden.

<ĂŶ�ŝŬ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ�
ŽŶƚŵŽĞƚĞŶ͍
�ĞŬĞƌ͕ �ǁĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ�ƌĞŐĞůŵĂƟŐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚĞŶ͘��Ŷ�ũĞ�ŬƵŶƚ�ŽŶƐ�
ĞĞŶ�ĞͲŵĂŝů�ƐƚƵƌĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ƚĞ�
ŵĂŬĞŶ�ŽĨ�ƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ĚĞ�
ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ�ǌĂů�ǌŝũŶ͘

                                                               

Kan ik op een andere manier het 
ƉƌŽũĞĐƚ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͍
�ĞŬĞƌ͕ �ŚĞƚ�ŝƐ�ŽŽŬ�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ŽŶƐ�
ĞĞŶ�ĚŽŶĂƟĞ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ͕�Ěŝƚ�ŬĂŶ�
via NL61 RABO 0356 9806 85 
t.n.v. Gebruikersver. Het Nieuwe 
Bajesdorp.

We maken verder graag gebruik 
van verschillende vormen van inzet 
ĞŶ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͘��ƌ�ŬŽŵĞŶ�ŬůƵƐǁĞŬĞŶ͕�
ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ�ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�ĞŶ�
ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ�ǁĂĂƌďŝũ�ũĞ�
ons kan helpen. Stuur ons een e-mail 
via meedoen@bajesdorp.nl en we 
nemen contact met je op. 

�Ŷ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ŚĞůƉƚ�ŚĞƚ�ŽŶƐ�ĂůƐ�ŵĞĞƌ�
ŵĞŶƐĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŚŽŽŐƚĞ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�
ƉƌŽũĞĐƚ͕�ĚƵƐ�ǌĞŐ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌƚ͊
 
Hebben we je weten te 
ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞƌĞŶ�Žŵ�ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ƚĞ�
ŬŽƉĞŶ͍
Op�ǀƌŝũŬŽŽƉ͘ďĂũĞƐĚŽƌƉ͘Ŷů�kan je je 
ǀĂŶĂĨ�ϭ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ĂůƐ�
geïnteresseerde.
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,ŽĞ�ŬŽŵ�ŝŬ�ŵĞƚ�ũƵůůŝĞ�ŝŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ͍
Je kunt ons mailen via het 
ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͗�ĮŶĂŶĐŝĞĞůΛďĂũĞƐĚŽƌƉ͘Ŷů�
voor alle vragen rondom de 
ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉƌŽũĞĐƚ͘

Voor andere vragen zijn we 
ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĞͲŵĂŝůĂĚƌĞƐ͗
ŝŶĨŽΛďĂũĞƐĚŽƌƉ͘Ŷů

tŝů�ũĞ�ŵĞĞƌ�ǁĞƚĞŶ�ŽǀĞƌ��ĂũĞƐĚŽƌƉ�͍ 
ŬŝũŬ�ŽƉ�ŽŶǌĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�
ǁǁǁ͘ďĂũĞƐĚŽƌƉ͘Ŷů 
Voor onze crowdlendingcampagne 
ŬĂŶ�ũĞ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ŽƉ͗�
ǀƌŝũŬŽŽƉ͘ďĂũĞƐĚŽƌƉ͘Ŷů

We houden je ook graag op de 
ŚŽŽŐƚĞ�ǀŝĂ�ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͗�ΛďĂũĞƐĚŽƌƉ
en�ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ�ĂũĞƐĚŽƌƉ
ŽĨ�ƐĐŚƌŝũĨ�ũĞ�ŝŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ
via�ďĂũĞƐĚŽƌƉ͘ŶůͬĐŽŶƚĂĐƚ

sŽŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ǁŝũŬ͕�
kan je een kijkje nemen op
ǁǁǁ͘ďĂũĞƐŬǁĂƌƟĞƌ͘ Ŷů

sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�sƌŝũĐŽŽƉ͗
ǁǁǁ͘ǀƌŝũĐŽŽƉ͘ŽƌŐ
�

�
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�ŽůŽĨŽŶ
�ĞǌĞ�ďƌŽĐŚƵƌĞ�ŝƐ�ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�ĚŽŽƌ�
'ĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�,Ğƚ�EŝĞƵǁĞ�
�ĂũĞƐĚŽƌƉ͕�ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ�ďŝũ�ĚĞ�
<ĂŵĞƌ�ǀĂŶ�<ŽŽƉŚĂŶĚĞů�ŽŶĚĞƌ�
ŶƵŵŵĞƌ�ϳϳϯϯϮϴϮϮ͘�

�ĞǌĞ�ďƌŽĐŚƵƌĞ�ŐĞĞŌ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�
ǁĞĞƌ�ǌŽĂůƐ�ĚŝĞ�ŝŶ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�ďŝũ�
ĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ďĞŬĞŶĚ�ǁĂƐ͘�<ŝũŬ�ŽƉ�
ŽŶǌĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǀŽŽƌ�ŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽĨ�ĞĞŶ�ŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚĞ�
ƉĚĨ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ďƌŽĐŚƵƌĞ͘�
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�ĞǌĞ�ďƌŽĐŚƵƌĞ�ŝƐ�ŐĞĚƌƵŬƚ�ŽƉ�ĚƵƵƌǌĂĂŵ�ƉĂƉŝĞƌ͘
,ĞĞŌ�Ƶ�ŚĞŵ�Ƶŝƚ͍�'ĞĞĨ�ŚĞŵ�ĚĂŶ�ĚŽŽƌ�ĂĂŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ�
ǌŝũŶ�ŝŶ�ŽŶƐ�ƉƌŽũĞĐƚ͕�ǌŽĚĂƚ�Ěŝƚ�ƉĂƉŝĞƌ�ĞĞŶ�ĚƵďďĞůĞ�ŬƌŝŶŐůŽŽƉ�ŵĂĂŬƚ͊

�Ğ�sƌŝũŬŽŽƉ�ǀĂŶ��ĂũĞƐĚŽƌƉ
/ŶĨŽƌŵĂƟĞďƌŽĐŚƵƌĞ�
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ


