JAARVERSLAG STICHTING NULPUNT 2019
Hoe staat het ervoor
De bezoekersaantallen blijven steevast hoog, en het aantal activiteiten dat plaatsvindt
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 ervoor 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 lokale acts te combineren. Ook door aanwas van heel veel
jonge enthousiaste vrijwilligers sinds begin dit jaar was deze tocht naar wat ons
kenmerkt noodzakelijk. Het Vondelbunker Festival was een goede zet hierin. Hierover
later meer.
De programmeergroep heeft gekozen om zich dit jaar naast de muziekavonden te
blijven 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. Daarnaast is een festival georganiseerd om te laten zien waat wij
allemaal doen en waar de roots van onze plek liggen. Door de vele aanvragen van
bands is de werkdruk voor vrijwilligers hoger geworden. We hebben ervoor gekozen
meer filmavonden te organiseren in de vorm van Plan B om variatie in het
programma the houden en de werkdruk voor vrijwlligers te verlagen. 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 bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers (formeel de
‘gebruikersraad’ in de volksmond de programmeergroep). Deze groep is groter
geworden maar er zijn ook wat mensen weg gegaan 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. Ook brengt dit nieuwe
inzichten en idealen met zich mee.
Het bestuur van de stichting bestaat vooralsnog uit I.E. Hamburg (voorzitter sinds 1
december 2016) en Q. Geijsen (secretaris sinds 1 maart 2019), en R.C. van der Veen
(penningmeester sinds 1 december 2016). De vorige voorzitter is sinds maart
onofficieel afgetreden, in de praktijk heeft B. Giebels zijn taken overgenomen en vanaf
januari 2020 wordt hij officieel aangesteld. We zijn zoekende naar een nieuwe
voorzitter. Volgend jaar moet deze gevonden zijn.

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 het financiële overzicht voor meer informatie.
Schets van de activiteiten
We organiseren voornamelijk concerten, exposities en filmavonden. Daarnaast wordt
onze ruimte gebruikt voor yoga en repetities, van toneelspelers tot muzikanten.
In lijn met vorig jaar hebben we ons ook dit jaar deels gefocust op exposities en
daarmee het streven van vorig jaar, dat we meer exposities zouden hebben, behaald.
Het heeft nu een vaste plek in ons programma. Naar mate het jaar vorderde hebben
we de ruimte ook steeds meer laten gebruiken voor het voorbereiden van
campagnes. De ruimte werd bijvoorbeeld gebruikt voor het beschilderen van banners.
Wij willen gaan kijken of we hier meer in kunnen betekenen en zo ook de meer
maatschappij-kritische organisaties een plek te geven bij de Vondelbunker. Verder
hebben we meer aandacht gegeven aan filmavonden en is het maandelijks
terugkerend concept Plan B gestart door een aantal van de vrijwilligers.
Een belangrijk evenement dat we dit jaar georganiseerd hebben is het Vondelbunker
Festival. Met dit festival wilden wij meer naar buiten treden en laten zien wat de
Vondelbunker allemaal te bieden heeft. De vrijwilligers hebben zich vol passie
hiervoor ingezet en ondanks dat het een zware taak bleek te zijn, dat zwaar op de
schouders van ons team is gaan liggen, was het evenement geslaagd. We hadden
hoge bezoekersaantallen, een goede sfeer en het heeft ook aan de banden binnen
ons team gewerkt. We hebben de geschiedenis van de Vondelbunker uitgelicht, door
middel van uitleg over Stichting Nulpunt en haar roots in de krakersscene, en een
paar highlights van onze normale programmering uitgelicht. Zoals bands, een
filmavond en unknown electronics.
Hieronder highlighten we een paar van onze terugkomende activiteiten:
Yoga De Verrekijker. Yoga de Verrekijker is een vrijwillige yoga-community die
verschillende soorten yoga-lessen biedt, financieel toegankelijk voor iedereen.
Art team. 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.

Plan B. Plan B is een terugkerende B-filmavond in de Vondelbunker met een
afterparty met DJ Brenda gestart in mei 2019.
Unknown Electronics. Unknown Electronics is een terugkerend evenement dat
zich richt op live electronic music. Zij willen een podium en community bieden aan
onbekende electronische muzikanten.
Kontra:bar. Elke donderdagavond zijn we open en organiseren we regelmatig
bandavondjes of zetten we de ping pong tafels neer. Alles met een anarchistisch en
radicaal randje.
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.
Het team van vrijwilligers organiseert tevens meermaals per jaar interne heidagen
waarin we ons bijvoorbeeld focussen op wat onze visie is en of we deze willen
bijstellen, of de activiteiten die we houden. Heidagen zijn de mogelijkheden om het
dagelijkse doen te ontstijgen en stil te staan bij de gedachten erachter en de impact.
Een uitgebreide agenda wordt gegeven achtervolgens de vooruitblik.
Vooruitblik
Volgend jaar gaan wij ons verder focussen op een meerjarige toekomstvisie en dit
concreet opschrijven. Dit is belangrijk doordat wij een contractafloop tegemoet
komen en wij uiteraard willen en vinden dat deze verlengd moet worden.
Volgend jaar gaan wij meer plek bieden aan maatschappij-kritische organisaties voor
het voorbereiden van bijvoorbeeld demonstraties.
Volgend jaar zoeken en, hopelijk, krijgen wij een vaste voorzitter of een vierde
bestuurslid zodat ‘gaten‘ in het bestuur sneller opgelost kunnen worden.
De vaste activiteiten zullen aanblijven. Dankzij de reflectieve en kritische aard van ons
team verwachten we dat we hierin kritisch blijven over of deze nog steeds passen
binnen onze programmering en in lijn zijn met onze idealen.
Agenda 2019
JANUARI
3 jan
KontraBar
5+6 jan
heiweekend @ pieter nieuwland
10 jan Kontrabar
11 jan "TRAASHBOO" [punk opera] + I AM THE MAIN CHARACTER [irish
punk pathetique] + SSMMÜTT [psych kosmiche] + SEKT
[improvised punk from Amsterdam]
12 jan pussy riot film screening + dolly adlers

14 jan Meeting
15 jan
Theaterstuk repetetitie
17 jan Kontrabar + Lionel Helmhout
18 jan Sandberg DAD expo
19 jan Punčke (kroatische postpunk) + No Wow
20 jan hobbyclub (hebben sleutel)
21 jan art-team meeting
24 jan clothing expo with ep release
25 jan speciaal avond met 1 band
26 jan BRING YA PUNKER TO BUNKER
27 jan hobbyclub
28 jan Meeting
29 jan Sound workshop by Sem
This is not a sex party rehearsal/demo
31 jan Kontrabar: game night.
FEBRUARI
1 feb

ADM benefiet: flotz + crustenunie + pauper + 1 short act without
name
repetitie / lichtshow maken voor theatervoorstelling
ADM Benefit Schijnheilig
rehearsing Metropolis
Theaterstuk repetitie
rehearsing Metropolis
rehearsing Metropolis
Kontrabar: Nansea (DE)

2 feb
2 feb
5 feb
5 feb
6 feb
7 feb
7 feb
8-9-10 feb
Vr 20:30
Lucifer Malevich (theater groep voorstelling)
Sa 20:30
Su 14:00
Su 20:30
11 febMeeting
14 febkontrabar: This is not a sex party
15 febSam Live Techno Band
16 febAntilounge release tour
21 febkontrabar: gamenight
22 febUnder My Boots/godverdegodver/lifeless past
23 febmetalcore night (info bij fb event)
24 feb(cancel) Robin Cause (NL), Urvanovic (SCO) & (cancel) Michael
Benjamin (NL)
25 febmeeting
28 febkontrabar
MAART

1 ma
2 ma
3 ma
4 & 5 ma
6 ma
7 ma
8 ma
9 ma

Wijsgerig festival DRIFT
Jabba’s atomic aerosol
Extinction Rebellion Banners for the klimaatmars
Frank rehearsing
rehearsing Metropolis
KontraBar: rehearsing and performing Metropolis movie screening
Liquid and deep dnb DJ night with young label: differential
El Moono (UK) + Lief Dagboek (Utrecht) + Donkey Kung Fu
(A‘dam)
11 ma19h meeting // 18h bestuursvergadering
14 makontrabar: (no live music!)
16 maWEERKLANK: Alpha Strategy (CAN) + Delage AMS
20 maLARP: New Voices in Art
21 mazipzalp bands probably not
22 maFlying Moon in Space (GER) + Black Tarantula
23 maLilith + the depression club
24 maGeertruida: kill your boyfriend
25 mameeting
26 maYoga and meditation
28 maKontra:Bar: "In before the Brexit"
29 maAstoria Brewery Tap Night
30 mascott pilgrim sreening (verplaatst van 15 maart)
APRIL
4 ap
Nikola intake filmpje opname met Sem
4 ap
Kontra bar plus uva magazines (no live music)
5 ap
Tech meeting
5 ap
Duckshell (SKA PUNK) + Hoempa Trash
6 ap
TAYNE (UK) + support
7 ap
collage arty party with pizza party afterwards at 6PM –
7 ap
Film screening Atomic Cinema by Jeffrey
8 ap
meeting
9 ap
Yoga + Meditation (Naomi + Renzo)
11 ap KontraBar: Band Date presents Thebungabungaexperience + Ant
The Bang perform "Elvi"
12 ap
SOTU festival : NOISE
13 ap
SOTU festival
14-18 ap
setting up expo
Mirko expo build up
18 ap
KontraBar (alleen bardeel beschikbaar) // EMPOWERMENT MOVIE
MEETING + christmas drinks (Barbara)
19 ap
OPENING: Dependence № 01 – TRAMS
20 ap
expo
21 ap
expo
22 ap
meeting // EASTER!

25 ap
25 ap
26 ap
26 ap
27 ap
28 ap
28 ap
29 ap
30 ap
MEI
2 mei
3 mei
4 mei
6 mei
7 mei
9 mei
10 mei
11 mei
14 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
28 mei
30 mei
30 mei
31 mei

JUNI
1 jun
2 jun
3 jun
4 jun
6 jun
8 jun

expo
KontraBar (alleen bardeel bescHikbaaR
Expo
Sound performance // TILL 19:00 as gates to park close
Expo / Toilet experience?
Expo
Closing / performance
expo break down during the day // ALL HELP WELCOME!!
Yoga (maybe)

kontrabar: Game Night!!
Benefiet OCCII, 3/4 punk bands
dodenherdenking
meeting
Yoga (Mariah)
KontraBar & Plan B
sam live electronic boogaloo 2
Peterlees (Leiden)+ Rott‘n Damned (Rotterdam) hardcore trash
punkrock
Yoga (Vasilis and John)
kontrabar: Birds With Words
Astoria Brewery Tap Night
psytrance (change to big sound system)
Collage party
meeting
Yoga (Vasilis and John)
S&HIT Show – Science and Society
video and storytelling Lieuwe Zelle
Shey Rah Jazz
Atomic Cinema
Yoga (Vasilis)
Tech introductie + borrel met Sem
Kontrabar + tech drinks
EXPO build up
Expo PITCH DARK.
https://grossmarinissen.net/nl/pitch-dark-nl/

Expo PITCH DARK. https://grossmarinissen.net/nl/pitch-dark-nl/
Expo PITCH DARK. https://grossmarinissen.net/nl/pitch-dark-nl/
meeting
Yoga (Dunja)
kontrabar: Game Knight!!
Unknown Electronics

9 jun
minor crime + buzz kull
10 junYoga + Meditation
11 junChantal arts meeting from 19
13 junKontra:Bar ft Basset Hounds (PT)
14 junMeeting @ perdu / 18h00
15 junThe Future Sound of OCCII - Benefiet
16 junAtomic Cinema
17 junmeeting
18 junYoga
20 junkontrabar & Plan B
21 junYoga 108 Sun Salutations
21 junUprisInk ‘Takes Over Vondelbunker’ poetry & music
22 junUprisInk ‘Spontaneous Spoken Word’ in the park (bunker as
meeting point)
22 junUprisInk Ending party (DJ & music)
23 junvoorspeelmiddag leerlingen drumlereaar bartho (neighbor)
25 junbandpractice
25 junYoga
27 junKontrabar
28 junperdu eindfeest
29 junart expo by volunteer
30 junart expo by volunteer
JULI
1 jul
2 jul
4 jul
5 jul
6 jul
7 jul
9 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
18 jul
19 jul
20 jul
23 jul
25 jul
25 jul
26 jul

SAFER CLUBBING WORKSHOP! instead of meeting
Yoga
kontrabar: Game Knight!!
bunkerbash
Empowerment Film Festival
Empowerment Film Festival
Yoga
Kontrabar & Plan B
Alternative Folk music
Noise Fest: Haal er uit wat er in zit!
HEIWEEKEND
HEIWEEKEND @ bajesdorp
meeting
Yoga + Meditation
Kontrabar: Comedy Night Showcase performances
Astoria Brewery Tap Night
De Grit
Yoga + Meditation
Reverie practice for saturday
Kontrabar: Birds With Words
The New Nostalgia + 2 bands

27 jul
29 jul
30 jul

bandnight: Reverie + Make Out Molly + Giek 1
meeting
Yoga (+ Meditation?)

AUGUSTUS
1 aug
3 aug
6 aug
7 aug
8 aug
11 aug
12 aug
13 aug
15 aug
16 aug
17 aug
19 aug
20 aug
22 aug
23 aug
24 aug
25 aug
25 aug
26 aug
27 aug
29 aug
30 aug
31 aug

kontrabar: Game Knight!!
Unknown Electronics 5
Yoga
(preparations for thursday)
Kontrabar + Experimental/Noise film night
Atomic Cinema
Meeting
Yoga
Kontrabar & Plan B
Asfixia Social + 2 bands
BAJESDORPFESTIVAL, WE ARE CLOSED ! (come see Kleng)
vegan activism screening
yoga + meditation + YdV meeting
Kontrabar // comedy night
No wow + The Mudd
Synth and pencils
Loesje writing session
Picnick with Eduardo in Park for volunteers + friends
Meeting
Yoga
Kontrabar: POM PANTHAUS TELETUBERS
Disko func / Caroline's goodbye party
Table at Binnenpret openday, promo festival, zine or poster making

SEPTEMBER
3 sep
5 sep
9 sep
10 sep
12 sep
13 sep
14 sep
17 sep
19 sep
20 sep
23 sep
24 sep
26 sep
27 sep

Yoga
kontrabar: Game Night!!
Meeting
Yoga
Kontrabar + Plan B
Unknown Electronics 6
bunker bash
Yoga + Meditation
KontraBar + Stand-Up Comedy Showcase
queer movie night
Meeting
Yoga + Meditation
Kontrabar (no live music)
THANK GOD FOR MENTAL ILLNESS: Sindrome Stockholm, The

28 sep

Medicines, Parastroyed
Windup Space + Silk on Steel

OKTOBER
1 okt
4 okt
5 okt

Festival Final Meeting
Bunker FESTIVAL Day 1! (Empowerment Film Festival)
Bunker FESTIVAL Day 2! - All day! (yoga animation speaker by day,
dj&dance party by night)
6 okt
Bunker FESTIVAL Day 3! - nonstop live bands- All Day!
7 okt
cleaning from festival – please don’t organize anything
8 okt
Yoga + Meditation for XR
9 okt
Love Foundation meeting
10 oktKontrabar: Waterflower + Pillars of Creation
14 oktMeeting: festival evaluation + normal programming
15 oktadev meeting volunteers
17 oktKontrabar: The This (CAN) + local bands
18 oktPlan B
19 oktADEV- VONDELBUNKER GESLOTEN
21 oktrehearsal: zwartgallig
22 oktreheasal: zwartgallig by lisa
22 oktYoga
23 oktreheasal: zwartgallig by lisa
24 oktStandup comedy
26 oktUnknown Electronics 7
28 oktMeeting
29 oktYoung & United Picnic actie banners schilderen
29 oktYoga
30 oktrehearsals: zwartgallig by lisa
31 oktkontrabar
NOVEMBER
1 nov
2 nov
5 nov
7 nov
10 nov
11 nov
12 nov
14 nov
16 nov
16 nov
17 nov
21 nov
21 nov

zwartgallig/ lisa
zwartgallig/ lisa
Yoga
Kontrabar: Game Knight!!
heiweekenddag!
Meeting
Yoga
Kontrabar
Rythms of Resistance
Plan B
Lovebunker (love foundation)
Yoga
Kontrabar:

22 nov
23 nov
25 nov
28 nov
29 nov
30 nov

No diving (Berlin) + Parastroyed (NL)
animaties / loesje
Meeting
Kontrabar: Unknown Electronics Ambient+Drone
Uva Radio
Metro52 + Marathon + NOYS + nogeenband

DECEMBER
5 dec
kontrabar: Game Knight!! + Vondelbunker Knowledge internal ICT
and programming skills
6 dec
ashna exhibition THE GRID
7 dec
LINKSAF
9 dec
Meeting
12 dec
KontraBar: Globalbass
13 dec
Stonerrock night w/ Gas Giant & Holymen + TBA
14 dec
Photography + Bodypainting models
14 dec
Plan B
19 dec
kontrabar: EDUARDO'S b-day + paasborrel
20 dec
Unknown Electronics (definitive)
21 dec
Rodent Waste + Hochberg + The Medicines
23 dec
Meeting
29 dec
Kleng Fotoshoot

