
Jaarverslag Stichting Nulpunt 2018 
 
Hoe staat het ervoor 
 
Net als vorig jaar zijn de bezoekersaantallen eigenlijk 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. Het aantal aanvragen van artiesten die bij ons iets willen doen en van ons 
gehoord heeft neemt toe. Ook op internationaal vlak. DIt zorgt er ook voor dat wij meer 
moeten nadenken over onze identiteit als plek en collectief en meer select keuzes 
moeten maken om ons karakter te bewaken. Hoe kunnen wij beter uitdragen naar 
bezoekers wie wij zijn en wat voor ruimte wij beheren als stichting en collectief? Een 
voorbeeld is dat we proberen internationale en locale acts te combineren. Ook door 
aanwas van heel veel jonge enthousiaste vrijwilligers sinds begin dit jaar was deze tocht 
naar wat ons kenmerkt noodzakelijk. 
 

De programmeergroep heeft gekozen om dit jaar ons meer te focussen op kunst 
en exposities en hier veel tijd voor in te ruimen in onze planning. Dit was met gemengd 
succes qua bezoekersaantallen maar de exposities waren hoogwaardig. Financieel blijft 
de Vondelbunker het moeilijk hebben, we werken nu eenmaal met geen oog voor het 
maken van omzet en winst bij wat wij programmeren. Dankzij onze DIY mentaliteit en 
een groot netwerk kunnen elke maand de kosten gedekt worden. 
 
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. Dit brengt bovenstaande vraagstukken met zich mee 
en het vraagstuk van hoe wij deze vrijwilligers langdurig kunnen binden aan en 
betrokken houden aan de organisatie. 

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). Secretaris heeft aangekondigd graag per 
2019 het stokje aan iemand anders over te dragen, een nieuw lid is gevonden. 
 
Inkomsten 
 
Net als voorgaande jaren bestaan de inkomsten uit donaties. Een groot deel van onze 
vrijwilligers doneert bovenop hun vrijwilligerswerk op maandelijks basis daarnaast 
hebben we een groep trouwe fans.  

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 voor de ruimte, de 
kosten die gemaakt worden (electra, etc) evenals de energie die het ons als collectief 
kost.  



Zie ook het bijgesloten financiële overzicht voor meer informatie. 
 
Schets van de activiteiten 
 
 Nieuw dit jaar is Yoga De Verrekijker. Yoga de Verrekijker is een vrijwillige yoga-
community die verschillende soorten yoga-lessen biedt, financieel toegankelijk voor 
iedereen.  
 We hebben onder de vrijwilligers een art team opgezet die waarborgd dat er 
meer exposities plaatsvinden in de Vondelbunker. In de agenda wordt dit proces 
duidelijk.  
 Er zijn repetities door bands en muzikanten, en Rhythm of Resistance die al 
jarenlang in de Vondelbunker repeteert. De ruimte is dus ook overdag in gebruik. 
 
Agenda 2018 
 
Elke donderdagavond = Kontra:bar. Tijdens  deze avond zijn we open en organiseren 
we regelmatig bandavondjes of zetten we de ping pong tafels neer. Allles met een 
anarchistisch en radicaal randje. 
 
  JANUARI 2018 
do 4 jan KontraBar: Tropical Nieuwjaarsborrel 
za 6 jan Commigagi, Mineur, Dames+more  
za 13 jan Rene SG release 
vr 19 jan Le Bunker Rave 
za 20 jan Psiego 16mm Nederfest 
vr 26 jan Dub feestje Zen Rockers 
    
  FEBRUARI 2018 
do 1 feb KontraBar: The Fall edition 
za 3 feb FabulaRasa verkleedfestijn 
ma 5 feb Warme Winkel afluiten voorstelling 
do 8 feb KontraBar: FILM Fem.Club.Ams 
vr 9 feb Rotation:The Source 
za 10 feb 2.Dh5 (feestje) 
zo 11 feb Scouting groep / middag 
di 13 feb Down&Out magazine + muziek 
woe 14 feb Bier release event bij OCCIIIII 
do 15 feb KontraBar / Browser Based borrel/film 
vr 16 feb Alt.Folk 2.0: Freak Sound 
do 22 feb KontraBar: VRIJWILLIGERS BORREL 
za 24 feb Onder de brug met Sean Gascoigne, Steve French en KRAZ  
 
  MAART 2018  
do 1 maart KontraBar: GAMES NIGHT 



za 3 maart Boys + Chemtrails (UK) 
vr 9 maart Psiego Bunker "Iron Master" 
za 10 maart Benefiet USF : jungle music 
do 15 maart KontraBar / Sleepwet gesprek 
vr 16 maart Goodbye Old Me / Low Relief (FR) + Betonfraktion 
do 22 maart KontraBar / Bromkatten + hippies caught dancing 
vr 23 maart Blue exhibition / collective: Fem PoC hiphop 
za 24 maart Lost Cabin + Dubious Folk + spoken word poetry slam 
do 29 maart KontraBar: Docu screening Sean Cornelisse 
vr 30 maart Action Beat + RQM + Fix Everything (NL) 
za 31 maart HEARTBREAKER FEST 
 
  APRIL 2018 
vr 6 april Band Night 75 
za 7 april Bring Your Punker to the Bunker III 
Di 10 april feminist filmscreening lipstick under my burkha 
do 12 april KontraBar (Los Obamas, surf trash herrie) + Toto Boroto (oneman echo surf act) 
vr 13 april SOTU; godverdegodver e.v.a 
za 14 april FLOWERS EP RELEASE  
wo 18 april Band rehearsal (Pigtails on Fire)  
do 19 april KontraBar: YSGTKU + Fokko 
vr 20 april Psiego Bunker "Phantasm II" 
za 21 april Classical Techno / 90s Techno + Luvkontakt (live) 
di 24 april Kleng repetitie (+-13:00 - 21:00) 
vr 27 april koningsdag  TOILET EXPERIENCE / TAKE THE TRASH OUT DAY 
zo 29 april Dichter onder de Tram 
 
  MEI 2018  
do 3 mei KontraBar: Crusta del Sol 
do 10 mei KontraBar: "Double Trio's (Maya GHOM)"  
vr 11 mei Garden Mum + Panic Tape 
za 12 mei Off Stage (expats, poetry ect) 
ma 14 mei aswekeepsearching (india) +  020 bandjes TBC 
do 17 mei KontraBar: Hellenica (CAN), Martijn Comes, 2 Italian compers 
vr 18 mei Psiego Bunker "Xangadix Lives" 
za 19 mei Dub benefiet Ethiopië / geen soundsystem 
din 22 mei hiëna (D-Beat) / Small Hours (Post-Hardcore) 
wo 23 mei rietveldt eerste jaars project. via bram&joram 
do 24 mei KontraBar: SEKSIHULLUT (finland) 
za 26 mei TRANSATLANTIC FAMILY BAND (LONDON) 
zo 27 mei Art panel discussion 
Di 29 mei Yoga class 
 
  JUNI 2018  



zo 3 juni geertruida presents: whimm + hand 
di 5 juni Yoga class (double lesson?) 
do 7 juni KontraBar: Band-D8 (band dating event) 
vr 8 juni BIRDS WITH WORDS: Women non binary open mic 
za 9 juni The Big Idea (paris) + SLOWCOACHES (UK) + West Korea (020) 
do 14 juni KontraBar (Pigtails on Fire, second show!, grunge surf romance)+Dolly   
 Adlers+Bad Penny+DJ 
za 16 juni Finse Punkrock Band Custody en Uk punkband Holiday + Sweet Empire (NL) 
zo 17 juni generale/try-out Femke en Justin 
ma 18 juni Meeting in Slotervaart??? (because of theatre) 
ma 18 juni voorstelling theater  
di 19 juni voorstelling theater 
woe 20 juni Probably Not // Searching for Relief 
do 21 juni Anna needs to practise with band 
do 21 juni KontraBar 
vr 22 juni psiegobunker: 90s 
zo 24 juni Schokkend Nieuws Double Feature 
di 26 juni YOGA w.Roberta 
do 28 juni KontraBar: Freemans Dead + 2 local bands 
vr 29 juni Freaks out! II (The Irrational Library, Black Tarantula, DJ Manupalooza i.e.  
 Manuela, & 2 more bands/acts) 
za 30 juni Dichter onder de Tram 
    
  JULI 2018  
zo 1 juli Atomic Cinema 
di 3 juli  Yoga 
vr 6 juli  The Weird Company EXPO (+ july 5th) 
di 10 juli Yoga 
do 12 juli KontraBar: 
vr 13 juli reserveren voor Bo 
za 14 juli solomon pico +sean casgoine + Luka Schuurman 
di 17  juli Yoga 
do 19 juli KontraBar: MB Jones + M-JO 
za 21 juli Bad Penny + Gas Giant + De Klittens 
di 24 juli Yoga (19.00-20.30) 
do 26 juli KontraBar: DJ Guillermo + Mordando Pasto Rulero (solo ARG) 
vr 27 juli Payambó (colombia) 
za 28 juli Intimate Stranger (chile) 
 
  AUGUSTUS 2018  
do 2 aug KontraBar 
za 4 aug ReDADA from Mexico City 
di 7 aug Yoga 
Wo 8 aug Code Rood info/screening via Naomi  



do 9 aug KontraBar 
vr 10 aug FEODOQ + GODVERDEGODVER!! 
za 11 aug NIKS WANT BAJESDORP FESTIVAL   
di 14 aug Yoga // Francesco needs a key! 
do 16 aug KontraBar 
za 18 aug De Grit bandjes: wolfcoat, BUG, BIAS en Pheromones 
di 21 aug Yoga 
do 23 aug KontraBar: Spirit Valey + NONN (Swe) + Mineur 
vr 24 aug Fix Things First EP release + 2 bands 
za 25 aug Lopentraat + support Luka Schuurman 
zo 26 aug Atomic Cinema 
di 28 aug Yoga 
do 30 aug Kontrabar: Masuda & Fun Machine (de Grit) 
Vr 31 aug The Damage Gallery's Art Night' (Expo Alex) 
    
  SEPTEMBER 2018  
za 1 sept Unknown Electronics II 
Di 4 sept build up Expo – Home is where the…. 
Do 6 sept // REGINA EXPO / RATIONAL-CREATIVE 
Vr 7 sept EXPO 
za 8 sept EXPO 
do 13 sept KontraBar: MAD PRIDE (Speakers: anti psychiatry movement) 
vr 14 sept Joep en denis + meer!  
Za 15 sept off stage 
ma 17 sept Yoga 
Vr 21 sept Movie screening Jeffrey 
Za 22 sept electro/djs 
do 27 sept  KontraBar; Gamenight 
vr 28 sept KARAOKE 
 
  OCTOBER 2018  
za 6 okt Melt Downer + 2 bands via Subroutine records 
Di 9 okt Yoga + Meditation 
do 11 okt KontraBar: Take no Prisoners + Signal of Hope + Sons of Apache 
vr 12 okt SERIOUS performance of "Babel"; 3 acts 
za 13 okt Electric Jaguar Baby + Acid Hammer 
ma 15 okt yoga + meditaion 
di 16 okt Casual drinks with interesting people 
do 18 okt KontraBar: BAND D8 – volume2 
vr 19 okt Benefiet Toca del Coelho 
za 20 okt Bad Assumptions  (ADEV is ook die dag) 
zo 21 okt Yoga (Kauil) + meditation (john) 
Di 23 okt Easing the Badger + Gambardella 
do 25 okt KontraBar: SUIR//The Lovers 



vr 26 okt PSIEGO CINEMA fundraiser 
za 27 okt Dichter onder de Tram / Jelmer edition 
Zo 28 okt collage maken met juf Barbara 
Ma 29 okt River building up EXPO 
Di 30 okt yoga (Naomi) & meditation (john) 
    
  NOVEMBER 2018 
do 1 nov Kontra:Bar  
vr 2 nov setting up expo BAD TRADE 
za 3 nov BAD TRADE EXPO 
zo 4 nov taking down expo 
Di 6 nov Yoga (Naomi ) + Meditation (John) 
do 8 nov kontrabar: Quirina dubstep Party night! 
Vr 9 nov Ora the Molecule + benefit PCH 
za 10 nov Unknown Electronics III 
Ma 12 nov rietveld college 18-21, of eerder op de dag als iemand anders open doet 
Di 13 nov Yoga (Naomi) + Meditation (John) 
do 15 nov kontrabar: Lily bandnight 
vr 16 nov Paterzonen, Latin Lovers en Telebubbers 
za 17 nov Frank Love (CAN via HDKS/BRASS) 
zo 18 nov Bloody Mary Una Chica Band + Sisters Mind Trap + local support The Teardrops 
Di 20 nov Yoga (Mariah+Naomi) + meditation (John?)  
do 22 nov K:B: We are Able Noise + 2 other acts 
vr 23 nov Luuks party + movie screening (best of klik) 
za 24 nov Fabels (duo Sydby+berlin) + 2x Local support 
Di 27 nov Yoga (Naomi) + Meditation (Renzo) 
do 29 nov KontrBar (Street photography) 
vr 30 nov And the Gods Made Coffee + Real Farmer 
    
  DECEMBER 2018  
za 1 dec Birds with words 
zo 2 dec Kerst collage knutselen met juf barbara 
Di 4 dec expo Bo Rietveld. 
Wo 5 dec The coming of Cindy Claus 
Do 6 dec KontraBar Minor Crime (RELEASE) 
Vr 7 dec grafiity magasine! 
Za 8 dec Unlock Tag / Punk band + Punk DJ (Sam + Roberto?) (and expo still up) 
Zo 9 dec opbouw/build up of exhibition, no yoga possible (ROR cancelled) 
Do 13 dec Fabulous Future: Neitherland 
Vr 14 dec Neitherland  
Za 15 dec Neitherland  
Zo 16 dec Neitherland 
do 20 dec Kontrabar  
Za 22 dec Bunker bash! The Sequel 



Do 27 dec Kontrabar: Ho Ho Holidays are over! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


