
Jaarverslag Stichting Nulpunt 2017

Hoe staat het ervoor

De bezoekersaantallen zijn steevast hoog, en het aantal activiteiten dat plaatsvinden 
per week is groot. We zijn een gevestigde naam geworden in de underground wereld, 
zowel voor Amsterdammers, als daarbuiten en zelfs over de grens. Aantal aanvragen 
van artiesten die bij ons iets willen doen en van ons gehoord heeft neemt toe. 

Financieel blijft de Vondelbunker het moeilijk hebben, zeker met een wisseling 
van bestuur het noodzakelijk bleek dat er grondig in moest worden gegrepen. 

Dit hebben wij gedaan door middel van een crowdfunding via platform Voor de 
Kunst - de actie liep tussen april en mei 2017. Wij ontvingen in die periode veel steun 
en lof vanuit alle hoeken, dit heeft ons enorm goed gedaan een met deze boost aan 
energie hebben we nodige zaken aan kunnen pakken en staan we als groep, bestuur, 
stichting en de locatie die we faciliteren weer stevig in onze schoenen!

De organisatie Stichting Nulpunt

De organisatiestructuur is hetzelfde en bestaat uit een groep betrokken 
vrijwilligers (formeel de ‘gebruikersraad’ in de volksmond de programmeergroep). Deze 
groep is aanzienlijk groter geworden en met hernieuwde energie die zij meebrachten 
hebben we kunnen voortbestaan.

Het bestuur van de stichting bestaat uit I.E. Hamburg (voorzitter, sinds 1 
december 2016) en S. Maat (secretaris, sinds 28 feb 2017), en R.C. van der Veen 
(penningmeester sinds 1 december 2016).

Inkomsten

Net als voorgaande jaren bestaan de inkomsten uit donaties. Een groot deel van onze 
vrijwilligers doneert bovenop hun vrijwilligerswerk op maandelijks basis en daarnaast 
hebben we een groep trouwe fans. 

Nieuw is dat wij dit jaar via het crowdfunding platform Voor De Kunst een actie 
hebben opgezet, en daarmee hebben wij ervoor kunnen zorgen dat de Vondelbunker 
voort kon blijven bestaan.

Als organisaties of groepen iets bij ons willen doen en ze hebben een budget, 
dan vragen wij hen altijd om een naar hun inziens redelijke bijdrage. 

Zie ook het bijgesloten financiële overzicht voor meer informatie.



Schets van de activiteiten

MUZIEK
We hebben dit jaar voornamelijk veel bandavonden georganiseerd, we fungeren als 
springplank voor beginnende bands en zijn een plek waar internationale bands die op 
eenzelfde DIY wijze werken op tour zijn zich thuis voelen.

BENEFIET-AVONDEN
Wederom hebben wij ons hard gemaakt voor verschillende akties en doelen, door 
middel van houden van benefiet kunnen wij hen steunen. Zoals Alert Alerta en de 
demonstrant die tijdens de G20 werd opgepakt.
Ook hebben wij voor onszelf in samenwerking met platenlabel Geertruida een benefiet 
opgezet tijdens onze crowdfunding campagne.

FILM
Onze 16mm avonden houden we ongeveer iedere maand, en ook andere screenings 
van Feminist Cub Amsterdam en andere groepen houden avonden. Na afloop vind dan 
een gesprek of discussie plaats

THEATER/EXPO
Trost waren wij om in het begin van het jaar de installatie “The Machines” in de bunker 
te hebben gehad. Deze installatie van Remko Scha werd bespeeld door Samuel 
Vriezen. Het was een frame met daarin 5-6 gitaren die werden bespeeld door het 
aanzetten van een circelzaag.
Ook hebben wij een aantal groepen van de Rietveld academie binnen gehad. Voor een 
expositie en een andee club maakte een theatherstuk aan de hand van en als 
absurditisch antwoord op een ervaring binnen de kunstwereld.

LITERATUUR/POEZIE
Zoals eerdere jaren hebben we een aantal edities van Dichter onde de Tram gehost, en
sporadische andere avonden zoals Cafe Avonduur.

OVERIG
In 2017 hebben we afscheid moeten nemen van het SKSU (studentenkraakspreekuur), 
zij besloten om hun avonden in de Vrankrijk verder voort te zetten. Dit was een klap 
voor ons collectief, mede omdat het SKSU voorgekomen en ontsprongen is door een 
overlap aan mensen die Stichting Nulpunt zijn gestart. Door verloop van mensen was 
deze kennis niet aanwezig bij de actieve leden van de groep. Ook Technorobics hebben
besloten om hun activiteiten te stoppen, omdat er geen tijd meer was om dit te 
combineren met andere bezigheden.



Agenda 2017

Elke donderdagavond = Kontra:bar  
Tijdens  deze avond zijn we open en organiseren we regelmatig bandavondjes of zetten
we de ping pong tafels neer.

20-21 januari | Warp Zone: A Free Jam in Amsterdam
27 januari | Psiego Bunker Cinema: 16mm film
28 januari | Dichter Onder de Tram

4 februari | LLECA’s Cumbia Carcelera!
11 februari | Warp Zone LVL2
17 februari | JAGD x Laura Palmer
19 februari | Atomic Cinema: Night of the Comet
20-25 februari | Remko Scha’s the Machines (with Samuel Vriezen)
28 februari | Technorobics PartyFitness

3 maart | Psiego Bunker Cinema 16mm film
4 maart | Alternative Folks Night
11 maart | Wake the Bats vol.10
14 maart | Technorobics PartyFitness
18 maart | Glassbreaker Heartcore II Fest
19 maart | Atomic Cinema: Gate of Flesh
24 maart | Live: Room for Elephants, Molton Grove, Coyote House
25 maart | Dichter onder de Tram
27 maart | We Are Sorry But We Have Not Selected Your Painting (theater)
31 maart | Wicked Bunker Party

1 april | OFF STAGE #4 - A night of creative acts
6 april | Luv in de Bunker Vol.I
7 april | Rotation x World Music
11 april | Technorobics PartyFitness
12-15 april | Sounds of the Underground Festival (SOTU)
20 april | Café Avonduur
21 april | Het Einde: New Age Kids, MCHNRY, Mineur, Mirzan Celovic
25 april | Live: Fall or Messiah, Poly Math, VASA
27 april | Triple Willy WC Festival
28 april | Psiego Bunker Cinena 2 years anniversary
29 april | Alternative Folk Night II
30 april | Atomic Cinema: Tracks 

2 mei | Technorobics PartyFitness
4-7 mei | Expositie Kasper Vogelzang
5 mei | Live: SL@T Machine, CTRL FREQ + VJ
6 mei | Vondelbunker benefiet: Black Wednesdays, Floris Bates, Pure Muna, Big Hare
9 mei | Group D at the Vondelbunker (Rietveld)



10 mei | Mitomana (filmscreening)
13 mei | Zen Rockers 
14 mei | Alerta Alerta Festival
16 mei | Technorobics PartyFitness
18-19 mei | The Ancient Army + Live Acid Hammer
30 mei | Conspiracy of Beards (USA) Sing Leonard Cohen

1 juni | A Five Point Palm Exploding Heart Party
3 juni | Live: Nullstellensatz (fr)
4 juni | Atomic Cinema
8 juni | Luv in de Bunker Vol.II
9 juni | Rotation x Edition 2
10 juni | Wake the Bats Vol.11
11 juni | Een middag met Sintel; presentatie van nummer 2
24 juni | Dichter onder de Tram
25 juni | Atomic Cinema: Seven Days in May
27 juni | Poezie en literatuur met Terras

1 juli | Collage Collage Kunstelparty
2 juli | Live: Futuro de Hierro + Ton-Dose
6 juli | Netherbass Producer MeetUp + showcase
8 juli | Alternative Folks III
13 juli | Elephant Shoes & Arsenic Motion
14 juli | Café Avonduur: Lily edition
15 juli | I Love Your Lifestyle (UK) + Dooie Mus
19 juli | Geluidsgebeurtenis
21 juli | Scandinavia (UK) + Band Bunker Club (IT)
27 juli | Who is the DJ?

1 augustus | Live: Payambó & Sampling Dub (Colombia)
2 augustus | Hackers Acedemy: On/OFF the Grid (films)
3 augustus | Self-ish x Amsterdam 
10 augustus | Live: We Speak in Colours (USA)
12 augustus | Film +boekpresentatie: The Search for Weng Weng
13 augustus | Penrose Poeziefestival
13 augustus | Atomic Cinema
17 augustus | Singer Songwriter night
18 augustus | Psiego Bunker Cinema
23 augustus | Knür (ESP)
25 augustus | Live: Figgie & Dakota

2 september | Bring your Punker to the Bunker (4x live bands)
3 september | Atomic Cinema: Martin
7 september | Benefiet voor G20 arestant Peike
9+16+17 september | Free Fringe Festival (muziek, theater, performances)
14 september | Singer Songwriter Night II



21 september | Live: Kadonnut Manner (FIN) + Adrian Hermes (FR)
22 september | Psiego Bunker Cinema: 16mm film
23 september | Glassbreaker Fest 2017
28 september | Live: BRASS & HEDKS (CAN)
30 september | OFF STAGE #5 - A night of creative acts

1 oktober | Geertruida presents live: DUDS (UK) 
5 oktober | Boekpresentatie en documentaire Den Haag + Leiden Underground
6 oktober | Live: El Negro Ricardo (MEX) + Torpedo Dnipropetrowsk (GER)
8 oktober | Geertuida presentss live: Ceremony (USA) + Wake of Jissom
10 oktober | Live: White Manna (UK)
13 oktober | Psiego Bunker Cinema: 16mm film
19 oktober | Singer Songwriter Night III
20 oktober | Live: Life Savings + Brass + HEDKS (Can)
26 oktober | Dichter onder de Tram
28 oktober | Live: Moon Moon Moon, Lost Bear, The Leo Sunrise
29 oktober | Atomic Cinema: Fallen Angels
31 oktober | Live: Manuel de Combate (Chili) + Flowers

2 november | Live: van Dammes (FIN) + Van Schtick Fony
4 november | Alternative Folks Night IV
11 november | Bunker Ecxess with NOCX (live)
16 november | Live: Gunned down Horses (DK) + Queens Pleasure
17 november | Psiego Bunker Cinema: 16mm film
19 november | Atomic Cinema
23 november | Vrijwilligersavond
24 november | Live: Jodie Faster + Youth Avoiders (FR) + Disastertje + Labiel
28 november | Live: Chin Up Afscheidsoptreden
30 november | Expo: fotografie Clara Davies

1 december | De Grit voor ADM: benefietavond met 3x bands
2 december | Wicked Bunker Party II
7 december | Live: Lumisokea (EU)
8 december | Psiego Bunker Cinema: 16mm film
9 december | Live: Choco, Maybe Not, Them Novelists
14 december | Sleepwetreferendum informatieavond
15 december | Live: FEODOq (RUS) + Pfaff + Godverdegodver
16 december | Larafest met live: Garden Mum + YEAHRS
30 december | Live: Buzz Kull (AUS) + Minor Crime (EP Launch)


