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1. Voorwoord

Stichting Vrienden van Podium Oost heeft ten doel het verwerven en aanwenden van geldmiddelen 
ten behoeve van de Stichting Podium Oost. Stichting Podium Oost is een burgerinitiatief die een 
voormalig buurthuis exploiteert.
De stichting Vrienden van Podium Oost tracht haar doel te bereiken door onder meer het werven van
fondsen en donaties, het organiseren van activiteiten en manifestaties en al hetgeen hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. Stichting Vrienden van Podium Oost

2.1 Geschiedenis
De gemeente Utrecht was van plan om de ondersteuning van buurthuis Oudwijk te staken omdat er 
geen behoefte aan een buurtcentrum zou bestaan. Daarop kwam een groep wijkbewoners in actie: 
in hun ogen is een sociaal en cultureel centrum in Utrecht-Oost van essentiële betekenis voor de 
sociale cohesie voor de wijk. Op 4 juli 2013 is Stichting Podium Oost opgericht, die de exploitatie van 
het wijkcentrum voortzet. Podium Oost ontvangt een exploitatie-subsidie, maar die is onvoldoende 
om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen.
Gelijktijdig is  Stichting Vrienden van Podium Oost opgericht voor het verwerven van geldmiddelen 
voor Podium Oost.

2.2 Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven en aanwenden van geldmiddelen ten behoeve van het huis
van de buurt van de Stichting Podium Oost.

2.3 Stichtingsbestuur
Op 30 januari 2020 is het voltallig oude bestuur afgetreden en is er een nieuw bestuur geïnstalleerd.
De huidige bestuursleden zijn:

Ger Offringa                                             voorzitter
Laurens van Kampen           secretaris
Hanneke Immikhuizen                           penningmeester
Anneke van Dalen                                   algemeen bestuurslid

2.4 Activiteiten
In 2020 heeft het stichtingsbestuur zich met name gericht op het werven van nieuwe vrienden.
Het aantal vrienden is meer dan verdrievoudigd in 2020. In 2020 hebben 185 vrienden gedoneerd, in 
2019  57 vrienden.

Reclamecampagne
Stichting Podium Oost heeft plannen ontwikkeld om het pand, waarin zij is gehuisvest, grondig te 
vernieuwen. Daartoe zijn plannen ontwikkeld: de entree wordt verbeterd zodat deze meer 
uitnodigend is, de zalen worden beter ingedeeld en er ontstaat meer ruimte die voor nieuwe 
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activiteiten ingezet gaan worden. Het pand wordt goeddeels energieneutraal gemaakt en de 
geluidsisolatie wordt verbeterd zodat er meer culturele evenementen kunnen plaatsvinden.
De eigenaar van het pand van Stichting Podium Oost, gemeente Utrecht, heeft begin 2020 
aangegeven definitief aan de slag te gaan met de vernieuwbouw van het pand op basis van deze 
plannen. 
De gemeente financiert de totale verbouwing van het pand. Stichting Podium Oost moet ‘de 
binnenkant’  bekostigen, zoals nieuwe vloerbedekking, nieuwe keuken, verlichting, meubilair etc.
Hiervoor is veel geld nodig. Stichting Vrienden van Podium Oost wil ook een deel bijdragen aan de 
financiering van deze uitgaven.

Om het aantal vrienden te vergroten en daarmee ook het draagvlak in de wijk, is besloten tot een 
grootscheepse reclamecampagne in de wijk. In de maand september zijn mobiele vlaggenmasten in 
de wijk geplaatst.

Event 26 september 2020
Om de vrienden te bedanken voor hun steun is er een concert door de virtuoze pianist Felix Justin  
georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen, waardoor per concert maar een beperkt aantal 
bezoekers aanwezig konden zijn,  vond er een middag-  en een avondconcert plaats.

 Nieuwsbrief
De digitale Nieuwsbrief van Podium Oost wordt ook verzonden naar de vrienden. Daarnaast zijn de 
Vrienden van Podium Oost zijn in 2020  gestart met het digitaal verzenden van een eigen 
nieuwsbrief.
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