Managementsamenvatting
Stichting Diversity House wordt een activiteiten- en gemeenschapscentrum en
een grassroots-owned project ofwel burgerinitiatief voor sport & recreatie,
ontmoeting en ontspanning. De kernactiviteiten bestaan uit indoor recreatieve
sportprogramma's zoals tafelvoetbal, pooltafel, mini-basketbal en tafeltennis,
en daarnaast recreatieve activiteiten zoals yoga, schilderen, cursussen over
diversiteit en Afrikaanse dans. Bovendien denken we aan activiteiten elders
zoals “Open Meal with Refugees”, “Diversity Food Bank” en het “Giving Back”initiatief. Deze worden hieronder in meer detail worden uitgelegd. We willen
dit project gebruiken om de gemeenschap van vluchtelingen en migranten te
integreren binnen andere gemeenschappen in Amsterdam, zodat ze als één
familie verenigd worden. Door lid te zijn van deze te vormen gemeenschap en
‘familie’, worden mensen aangemoedigd en ondersteund om vrij en
gelijkwaardig deel te nemen, en op informele wijze contacten te leggen.
Dit voorgestelde project is uniek in zijn soort: leden van Nederlandse
gemeenschappen en vluchtelingen / migranten komen samen als één familie
door gelijkwaardig deel te nemen aan ons centrum. Dit project zal helpen bij
het aanpakken van sociale ongelijkheid, -- veroorzaakt door sociale
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determinanten als ras / etniciteit, religie, overtuigingen, waarden, taal,
handicap, immigratiestatus en onderwijs --, en het zal sociale cohesie,
gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie binnen de Nederlandse samenleving
bevorderen.
Diversity House pleit ervoor om dit project te creëren omdat het blijvende
voordelen oplevert, zoals:
- het samenbrengen van groepen minderheidsvluchtelingen met groepen
binnen de Nederlandse samenleving
- het samen leren door contacten te leggen d.m.v. binnensportactiviteiten
- het leren over verschillende culturen, tolerantie, gelijkheid en respect.
Dit zijn onze waarden, en we kijken ernaar uit om gelijkwaardigheid,
diversiteit en inclusie te bevorderen voor minderheden in de
Nederlandse samenleving.
Het activiteitencentrum dat wij voorstellen, zal gesitueerd zijn in Amsterdam,
bij voorkeur in Amsterdam Zuidoost, Oost of Zuid.

Introductie
Deze subsidieaanvraag aan uw organisatie betreft de financiering en vestiging
van een stichting met een voorziening. Deze voorziening zal fungeren als een
activiteitencentrum dat ruimte zal bieden voor sociaal contact en recreatie. Een
dergelijke ontmoetingsplek kan helpen met verbinding te scheppen tussen
vluchtelingen / migranten enerzijds en mensen uit alle geledingen van de
Nederlandse samenleving anderzijds. We beogen hiermee verschillende
culturen, religies, overtuigingen en cultuur te leren kennen en daardoor
gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Dit kan bijdragen aan het
doorbreken negatieve beeldvorming in het publieke debat over de identiteit
van vluchtelingen in Nederland.
Als community organisers moeten we gaan nadenken over hoe we slimme,
innovatieve en interactieve manieren kunnen gebruiken om mensen bewust te
maken van het belang van immigratie voor Nederland en andere Europese
landen.
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Ons projectvoorstel is ons inziens het beste voorbeeld van hoe we ontmoeting
en contact tussen de Amsterdamse bevolking enerzijds en vluchtelingen /
migranten anderzijds kunnen organiseren, simpelweg doordat iedereen
welkom is op een leuke plek waar mensen samen plezier kunnen maken en op
een nieuwe manier gaan aankijken tegen andere culturen.

Zodoende raakt iedereen geïnteresseerd om te leren, te communiceren en te
socialiseren, met als doel elkaar te begrijpen. Zoals te zien is op deze foto,
hebben we het concept getest in onze maandelijks “Open Meal with Refugees”
evenement. Het is de leukste activiteit geworden omdat zowel jonge
vluchtelingen als niet-vluchtelingen samen plezier kunnen maken en kunnen
genieten van het contact.
De meeste projecten in Amsterdam die zich richten op het bevorderen van
integratie van vluchtelingen en migranten, richten zich vooral op vluchtelingen
en migranten en bewerkstellingen eerder het tegendeel van integratie :
buurtbewoners voelen zich niet betrokken of uitgenodigd om actief deel te
nemen. Het is zeer essentieel voor het activiteitencentrum dat wij voor ogen
hebben, om vluchtelingenprojecten op een meer sociale manier en interactieve
manier te promoten zodat buurtbewoners zich deelgenoot voelen. Dit
3

bevordert het kweken van begrip en acceptatie ten aanzien van integratie van
vluchtelingen en migranten in Amsterdam en elders in Nederland.

Onze doelen
Onze kernprioriteiten en visie zijn het bevorderen van integratie, inclusie en
cohesie in Amsterdam. Daarom wil Stichting Diversity House doorgaan met
helpen bouwen van sterkere, gezondere, gelukkiger en veiligere netwerken
van bezoekers aan het centrum. Om deze visie te kunnen realiseren, zal ons
team van vrijwilligers zich wijden aan nauwe samenwerking met verschillende
groepen en netwerken in Amsterdam. Deze samenwerking maakt het mogelijk
om informatie en ervaring uit te wisselen wat kan helpen bij het blijven
aanpakken van sociale ongelijkheid.
Als gemeenschapsstichting zullen we projecten bepleiten, ondersteunen en
voorstellen om gemeenschappen te versterken. Daarom stellen we dit
activiteitencentrum voor, waarin verschillende sport- en recreatieactiviteiten
georganiseerd worden die mensen samenbrengen, ongeacht ras / etniciteit,
leeftijd, achtergrond, religie of immigratiestatus. Deze voorgestelde sport- en
recreatieactiviteiten kunnen helpen bij het bevorderen van gelijkwaardigheid,
diversiteit en inclusie.
Literatuuronderzoek naar gemeenschappen toont aan dat deelname aan door
sport en recreatie sterke sociale banden opgebouwd worden en veiliger
plekken ontstaan waar mensen deel van uitmaken en waar mensen contacten
kunnen leggen. Stichting Diversity House vraagt om financiering van het
activiteitencentrum, dat wordt opgericht voor zowel vluchtelingen / migranten
als andere leden van de Nederlandse samenleving om op gelijkwaardige een
nieuw netwerk te vormen. Wij richten onze plannen voor recreatie op de
volgende activiteiten:
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A. Indoor sport & spel (zoals tafeltennis, pooltafel, basketbal en
tafelvoetbal) en outdoor voetbal.

B. Recreatie (Afrikaans dansles, diversiteitslessen, yogalessen, schilderijen
en gaandeweg kan dit uitgebreid worden).

C. Spreekuur/voorlichting zal worden ingepland om vluchtelingen /
migranten te helpen met vragen over asielprocedures. Dit zal ook dienen
als algemeen informatiecentrum voor een breder publiek om vragen te
kunnen stellen over migranten en vluchtelingen in Amsterdam.
Aanvullende activiteiten zoals de voorgestelde “Diversity Food Bank” (zie
hieronder), “Open Meal with Refugees” en het “Giving Back” initiatief zullen
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onderdeel worden binnen het project, met als doel meer mensen te bereiken
in Amsterdam en omgeving.

Aanvullende activiteiten
A. Het “Diversity Food Bank” initiatief is een concept waarmee we van plan
zijn om voedselverspilling tegen te gaan en onze omgeving schoon te houden.
We zullen toestemming aan de gemeente vragen om vers, onverkocht voedsel
op te halen bij de markten en naar azc’s in Amsterdam te brengen, zodat dit
voedsel gebruikt kan worden door de mensen in de azc’s die heel weinig
leefgeld hebben.
B. Het “Giving Back” initiatief is een concept ontwikkeld om statushouders te
bereiken en hen aan te moedigen zich aan te melden voor vrijwilligerswerk in
projecten zoals Goal Amsterdam om vrijwilligerswerk te doen met kinderen,
ouderen en mensen met een handicap. We zullen samenwerken met projecten
zoals “Goal Amsterdam” e.d. om een werkplatform te creëren waar
statushouders zich kunnen aanmelden om vrijwilligerswerk te doen bij
dringende dagelijkse taken.
C. Het initiatief “Open Meal with Refugees” is een maandelijks evenement om
samen te eten dat mensen uit verschillende delen van Nederland bijwonen.
Het concept gaat over het delen van voedsel, en we moedigen bezoekers aan
om een gerecht van thuis te koken en mee te nemen om met elkaar te delen.
Dit evenement werd in 2016 gecreëerd en sindsdien hebben we meer dan 3000
mensen bij elkaar kunnen brengen. Dat betekent dat elke maand ongeveer 40
tot 45 nationaliteiten en ongeveer 150 mensen aanwezig zijn in onze
evenementen in de Diaconie Amsterdam. Meestal komen deze mensen uit alle
geledingen van de bevolking en uit verschillende landen en nationaliteiten. We
hebben deze community gebouwd tot een duizelingwekkend aantal van meer
dan 3000 mensen in de afgelopen 2 jaar. Zij hebben onze evenementen
bijgewoond en meer dan de helft is regelmatig op bezoek geweest. Anderen
blijven ons volgen op Facebook en op andere sociale media. Door dit initiatief
hebben we veel goede contacten kunnen leggen en zijn we veel te weten
gekomen over andere initiatieven in Amsterdam die participatie en diversiteit
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binnen de samenleving beogen. Dit alles is georganiseerd door
ondergetekende, samen met toegewijde vluchtelingen-vrijwilligers en veel
studenten in en rond Amsterdam. Ons netwerk is gegroeid en het wordt tijd
dat we om hulp vragen om ons officieel te vestigen en erkend te worden, en
om onszelf met infrastructuur beter toe te rusten, zodat we dit concept naar de
bevolking van Amsterdam en omgeving over kunnen dragen. Ik zie gelijkenis
tussen ons concept en het concept van de voetbalgemeenschap van Johan
Cruijff1 dat naar alle buurten in Amsterdam is gebracht. Ik wil ditzelfde idee als
“Open Meal” naar alle buurten in Amsterdam brengen. Via “Open Meal”
kunnen mensen maandelijks het delen van voeding en cultuur ervaren met de
ingrediënten eten, verhalen vertellen, zingen, verschillende soorten spelletjes,
schilderen, dansen, gezelligheid, sfeer en met mensen van over de hele wereld.
Dit concept is ook al eens in Rotterdam getest en dat bleek een groot succes te
zijn.

Open Meal in Rotterdam (Facebook Pagina: “Open Meal with Refugees”, Rotterdam)

1

Cruyff Foundation
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Open Meal in Amsterdam (Facebook Pagina: “Open Meal with Refugees”, Amsterdam)

We gebruiken dit project als een proof of concept van hoe gemeenschappen
samenkomen d.m.v. eten, spel, muziek en dans. We hebben ook ontdekt hoe
interactief het contact kan zijn sinds we een game / sportcentrum lanceerden
in het “Open Meal”-evenement . We hebben gezien hoe kinderen, gezinnen,
vluchtelingen, jong & oud samen spelen, contact hebben gelegd en hoe men
heeft genoten van de verschillende spelen in onze speelcentra.

Onderdelen van het voorstel
Het voorgestelde activiteitencentrum zal worden gebruikt voor
multifunctionele doeleinden, waarvan de belangrijkste zullen zijn: de sport en
recreatiehal, twee kantoorruimten voor administratie, keuken / kiosk, 3
desktopcomputers, meubels en een receptie voor overleg met leden van de
gemeenschap. Hieronder leest u een uitgewerkt overzicht van dit
projectvoorstel.
1. Het voorgestelde activiteitencentrum zal een multifunctionele
verhuurfaciliteit zijn (of een voorziening samen met andere organisaties),
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bestaande uit een sporthal met 4 voetbaltafels, 3 tafeltennis tafels, 3
pooltafels en een klein indoor basketbalveld, gezelschapsspelen en twee
administratiekantoren voor personeelsadministratie.
2. Inrichting van de faciliteit met basale meubels zoals kluisjes, een
ontvangstruimte met stoelen, tafels en stoelen, keuken / kiosk, openbaar
toilet en personeelstoiletten, 4 computers voor personeel.
3. Het voorgestelde project is bedoeld om onderling contact te verbeteren,
te socializen en op zijn beurt helpt dat om vluchtelingen / migranten
dichter bij de lokale bevolking in Amsterdam te brengen. Omdat
Amsterdam een stad is waarin iedereen verwelkomd kan worden, zijn we
als Stichting van plan om ook met deze kans op verwelkoming te werken
door voortdurend gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie te bevorderen
en de Nederlandse samenleving bewust te maken van sociale cohesie
d.m.v. het voorgestelde project.
4. Dit voorstel bevat ook 2 nieuwe initiatieven die geen enkele andere
organisatie ooit heeft gedaan, namelijk
o een “Diversity Food Bank” te creëren voor vluchtelingen en
migranten in azc’s in en rond Amsterdam, en
o het “Giving Back”-initiatief dat zich richt op statushouders
werkzaam als vrijwilligers voor kinderen, ouderen en mensen met
een handicap in verschillende buurten in Amsterdam.

Historische achtergrond
A.

Het wordt algemeen onderkend dat met de voortdurende toename van
vluchtelingen de druk toeneemt op de bevolking, overheden en de
infrastructuur van een land. Dit leidt telkens tot negatieve beeldvorming
t.a.v. vluchtelingen / migranten binnen de Nederlandse samenleving.
Met onze aanpak van het samenbrengen van verschillende
gemeenschappen in en rond Amsterdam -- in samenwerking met
vluchtelingen / migranten – worden beide groepen tegelijkertijd
geholpen. Door actieve deelname aan sociale activiteiten in ons centrum,
krijgen beide groepen begrip voor en inzicht in
- de betekenis van migratie in de samenleving, en
- andere culturen.
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B.

De gemeente Amsterdam, -- via vele andere organisaties, zoals HVO
Querido --, beheert en levert gezamenlijk nachtopvang aan
vluchtelingen / migranten. Sommige van deze opvangcentra zijn een 24uurs voorziening aan het worden. Omdat weinig plaatsen of centra
beschikbaar zijn voor deze mensen om hun dag actief door te brengen, is
het van groot belang dat ons voorstel voor een activiteitencentrum
wordt uitgevoerd, aangezien geen van de organisaties voor vluchtelingen
/ migranten een dagelijks sociaal sportprogramma aanbiedt als
onderdeel van hun kernactiviteiten. Dagelijks contact door elkaar te
ontmoeten en te sporten met verschillende mensen in ons
activiteitencentrum, kan vluchtelingen / migranten helpen om meer
plezier te ervaren ondanks hun problemen en moeilijke situatie. Actief
zijn is de beste oplossing voor mensen in dergelijke omstandigheden,
met deze problemen, en het helpt hen betere beslissingen te nemen
over hun toekomst. Een deel van de nachtopvang, zoals de Havenstraat
is veranderd in 24-uurs opvang. Dit is aan de ene kant fantastisch voor de
mensen, maar we hebben onderzocht hoe de vluchtelingen / migranten
actief kunnen blijven wanneer ze 24 uur onderdak hebben en we
concluderen dat velen besluiten de hele dag binnenshuis te blijven en
meer dan 12 uur te slapen. Dit is een ongezonde leefstijl.
Op grond van deze bevindingen voorzien we dat dit probleem blijft
bestaan, en we willen met HVO Querido en de gemeente Amsterdam
bespreken hoe we samen kunnen werken en de mensen motiveren met
huisregels die hen zullen overtuigen zodat zij deel kunnen uitmaken van
de nieuw te vormen gemeenschap (van onderhavig voorstel) en
profiteren van dagelijkse sport en beweging en actief te blijven bij deze
24-uurs opvang.

C.

Een locatie voor activiteiten was een van de grootste problemen van e
migranten in Amsterdam, vooral als het gaat om dagelijkse
sportactiviteiten en het leggen van contact met andere geledingen in de
Amsterdamse bevolking. Vele, of bijna alle andere kernactiviteiten van
organisaties zijn gericht op Nederlandse taalles, voorlichting en hulp bij
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asielprocedures , en geen enkele organisatie biedt een
kernactiviteitenprogramma rond sport en beweging. Daarom stellen we
voor om dit centrum te hebben waar onze kernactiviteiten plaatsvinden
rond sportactiviteiten. Bovendien kan ons centrum een veilige plek zijn
voor andere mensen om samen te werken en deel te nemen, andere
culturen te leren kennen en te begrijpen. Zo ontstaat bewustwording
t.a.v. d betekenis van migratie voor de Nederlandse samenleving.
D.

Duizenden statushouders zijn woonachtig in Noord-Holland maar er zijn
geen gemeenschapsinitiatieven die hen stimuleren om terug te geven
aan de Nederlandse gemeenschappen. Daarom nemen we in dit project
het initiatief op genaamd “Giving Back” waarin statushouders
aangemoedigd worden om actief vrijwilligerswerk te doen met kinderen,
ouderen en mensen met een handicap, en actief te zijn binnen hun
verschillende gemeenschappen. Het is belangrijk om voortdurende
waardering te tonen aan een land en haar bevolking dat zoveel heeft
gegeven aan deze statushouders en daarom is het van belang dat we dit
initiatief aan het licht brengen en het belang van teruggeven dat helpt bij
bewustwording over de betekenis van migratie met een positieve
mindset.

Behoeften
 Met de erkenning van een voortdurende toename van vluchtelingen /
migranten in Amsterdam neemt de druk op overheid, Ngo’s en de
gemeente toe. Wij, als Stichting Diversity House denken met u mee en
daarom erkennen wij dit ook als een feit en een continu probleem voor
de stad Amsterdam. Daarom vragen wij financiering aan voor ons
projectvoorstel voor een activiteitencentrum. Dit centrum kan een
bijdrage leveren aan het welzijn van vluchtelingen / migranten met
traumatische ervaringen door hen te laten deelnemen aan het sociale
leven op een plek waar ze zich geaccepteerd voelen, en waar ze
activiteiten kunnen ondernemen samen met andere leden van de
Nederlandse bevolking zodat een gemeenschapsgevoel ontstaat.
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 Amsterdam heeft een veilig activiteitencentrum nodig, een
inloopcentrum met sportactiviteiten die de mogelijkheid tot sociaal
contacten makkelijker maakt en helpt bij het leren van en begrip krijgen
voor mensen met verschillende culturen, achtergronden en (geloofs)overtuigingen. Daarom wordt ons voorgesteld project essentieel geacht
voor een van de dagelijkse doelen van de gemeente Amsterdam:
veiligheid waarborgen voor iedereen. Wij, als Stichting Diversity House,
willen dit project gebruiken om die ruimte van veiligheid te bieden die
migranten en vluchtelingen samen met andere bewoners kunnen delen
en gebruiken voor sport en recreatie. Daarmee wordt gelijkwaardigheid,
verdraagzaamheid, diversiteit en inclusie bevorderd in onze samenleving.
 Gelijkwaardigheid, tolerantie, diversiteit en inclusie is de hoogste
prioriteit van elke (overheids-) organisatie in het Sociaal Domein in
Amsterdam. Door financiering toe te kennen aan dit projectvoorstel,
laten organisaties zien dat ze de agenda van de gemeente Amsterdam
onderschrijven, nl. een veilige gemeenschap bieden aan alle bewoners in
Amsterdam.
 “Mensenrechten zijn vluchtelingenrechten en vluchtelingenrechten zijn
mensenrechten”, dat is mijn overtuiging. Uit de Verklaring van de
Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, citeer ik uit artikel 2 en 3
het volgende:

Artikel 2
“Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied
betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.”
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Artikel 3
“Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.”
Onder verwijzing naar bovenstaande Verklaring van de Rechten van de Mens,
behelzen artikel 2 en 3 een breder gemeenschapsvoordeel; de artikelen
onderstrepen het belang dat sociale organisaties projecten blijvend
ondersteunen en financieren die gelijkwaardigheid, diversiteit en sociale
inclusie promoten.

Ik heb onderzoek
gedaan naar andere
projecten met
hetzelfde doel,
namelijk het
samenbrengen van
verschillende
gemeenschappen met
vluchtelingen /
migranten om een
gemeenschap op te
bouwen. Het
Australische Ministerie
van Sport en Recreatie,
schetste vele manieren
waarop sport en
recreatie ten goede
komen aan mensen en

gemeenschappen.
Sommige daarvan zijn
samengevat in de
afbeeldingen
hiernaast.
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Achtergrond van ons projectvoorstel
A. Het voorgestelde activiteitencentrum wordt noodzakelijk geacht om
ondersteuning te bieden aan sociaal contact met
vluchtelingen/migranten in Amsterdam.
B. Zonder specifieke aantallen vluchtelingen/migranten in Amsterdam te
noemen, is er aantoonbaar bewijs dat vluchtelingen/migranten om
verschillende redenen in stilte lijden door nergens bij te horen als gevolg
van taal, immigratiestatus, godsdienst of cultuur.
C. Op grond van mijn persoonlijke ervaring als vluchteling woonachtig in
Nederland, - gedurende vijf jaar zonder immigratiestatus – en door
werkervaring te hebben opgedaan voor verschillende community
organisaties voor vluchtelingen zoals Het Wereldhuis, Villa Verde,
Bridges to Better, ben ik in de afgelopen 8 jaar van dichtbij veel te
weten gekomen over de behoeften van vluchtelingen. Bovendien weet ik
hoe belangrijk het voor hen is om gezond te blijven en zich te kunnen
richten op hun toekomst, en te blijven hopen op een betere toekomst.
Een gemeenschap vormen om hen welkom te laten voelen en contact te
leggen met andere mensen in de Nederlandse samenleving , kan ervoor
zorgen dat ze zich geaccepteerd voelen, maar ook kan het hen helpen
om voorlichting en informatie te krijgen die hen kan motiveren
beslissingen te nemen voor hun toekomst.
Ik ben ervaringsdeskundige, en met mijn ervaring in het veld wil ik
helpen door
- mensen in hun kracht te zetten
- mogelijkheden te scheppen in het leven van e vluchtelingen en
migranten om nieuwe wegen te kunnen inslaan
- hen te bewegen om beslissingen te nemen over hun toekomst.
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Onze Stichting zal eraan werken om van dit centrum een veilige
thuishaven te maken voor de kwetsbare vluchtelingen/migranten, zodat
zij zich veilig voelen in en rond de stad.
D. Als community organiser en mensenrechtenactivist heb ik zelf een groot
netwerk opgebouwd in en rond Amsterdam van ongeveer 3000 mensen.
Het betreft bezoekers aan projecten, activiteiten die ik heb
georganiseerd (en nog steeds organiseer) binnen mijn netwerken, plus
degenen die mijn activiteiten en projecten volgen in social media.
Ik wil dit netwerk gebruiken, en mijn projectvoorstel om hen heen
opbouwen want deze mensen kennen mijn visie, ideeën, en weten waar
ik voor sta en voor vecht binnen mijn gemeenschap.
E. Gebrek aan gratis sport- en recreatiefaciliteiten – meestal moet je
betalend lid zijn, en meestal zijn het gesloten groepen van mensen: ‘ons
kent ons’.
F. Stichting Diversity House wil een platform creëren om de mogelijkheid
te scheppen voor mensen uit verschillende culturen, zodat er meer
inzicht en begrip ontstaat ten aanzien van migratie en het
migratievraagstuk.
G. Ons projectvoorstel zal mensen met verschillende achtergronden
betrekken, want dat is de sleutel tot een succesvol projectresultaat.
H. Het geeft een voldaan gevoel als een project is afgerond en als je het
resultaat van je inspanning kunt aanschouwen, dan geeft dat een dieper
gevoel van voldoening van betrokken te zijn geweest bij iets waar
anderen mee gediend zijn.

Een locatie kiezen
De opvanghuizen van HVO Querido voor vluchtelingen en migranten bevinden
zich met name in Buitenveldert en Osdorp. We zijn op zoek naar een locatie die
makkelijk bereikbaar is voor mensen die verblijven in beide locaties.
Selectiecriteria zijn:
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 beschikbaarheid van faciliteiten
 mogelijkheden op deze locatie waar we gebruik van kunnen
maken
 bereikbaarheid
 een buurt met verschillende bevolkingsgroepen (diversiteit)
We hebben nog geen voorziening gevonden die voldoet aan bovenstaande
criteria.

Overzicht voorzieningen
Een overzicht van benodigdheden in de multifunctionele sport- en
recreatievoorziening .
1. Een multifunctionele sporthal met ruimte voor 4 voetbaltafels, 3
tafeltennistafels, 3 pooltafels, een mini indoor basketbal ruimte , outdoor
voetbal en tafels voor gezelschapsspellen.
2. Lobby/foyer
3. Receptie
4. Twee (administratie-) kantoorruimtes
5. Keuken en kiosk
6. Openbaar toilet /personeelstoilet/kluisjes
7. Multifunctionele activiteitenruimte
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Stichting Diversity House
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