Korte historische schets van De Serre
Stadsdeel Nieuw-West geeft geen reguliere subsidie meer voor de exploitatie van De Serre. Dat was
voor de beheerder Dynamo aanleiding om te stoppen met het beheren van de locatie en de
huurovereenkomst per 31 december 2012 te beëindigen. Toen dat bekend werd is er een groep
betrokken bewoners en ondernemers bijeengekomen (de Initiatiefgroep).
Stichting De Ossejan is vanaf de bouw betrokken bij De Serre en heeft veel in het pand geïnvesteerd.
Om de Initiatiefgroep te ondersteunen hebben zij tot 1 mei 2013 de huurkosten voor hun rekening
genomen.
De Initiatiefgroep heeft vervolgens de mogelijkheden onderzocht om De Serre als buurtvoorziening te
behouden en om de exploitatie, zonder subsidie, kostendekkend rond te krijgen.
In april 2013 is voor het beheer en de exploitatie een nieuwe stichting opgericht (Stichting De Serre).
Vanaf mei 2013 wordt De Serre als buurtonderneming, zonder winstoogmerk, voortgezet.

Stichting De Serre
De groep van ondernemers en bewoners vanuit Nieuw-West is de afgelopen periode bezig
geweest met het maken van een business plan voor een doorstart van De Serre.
In mei is Buurtonderneming De Serre officieel gestart. De buurtonderneming is een podium
waar ondernemende bewoners in Nieuw-West hun talenten kunnen tonen, elkaar
ontmoeten en nieuwe initiatieven ontwikkelen.
De Serre is een sociaal maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk en richt zich op
ondernemende bewoners die goede ideeën hebben op het gebied van creativiteit,
cursussen, bewegen, cultuur, advies, informatie en ontmoeten.
Buurtonderneming De Serre is een nieuw buurtplatform. De prachtige zalen met veel
faciliteiten zijn beschikbaar voor het ontwikkelen van buurtactiviteiten.
Buurtonderneming De Serre is geen buurthuis. Het is ook niet bedoeld voor een specifieke
(doel)groep. Het is een onafhankelijk buurtplatform zonder subsidie!
De Serre is beschikbaar voor het huren van vergaderruimte, ontmoetingsruimte,
cursusruimte, het ontwikkelen van talenten, kunst en cultuur, ontmoetingsplaats voor ZZPers en vooral ook een gezellige plek om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten.
Sleutel overdracht

Inmiddels heeft de overdracht van sleutels en inventaris plaatsgevonden. De
bestuursleden van Stichting De Serre hebben de sleutels in ontvangst genomen van
het stadsdeel en nadere afspraken gemaakt omtrent klein onderhoud.

Stichting Dynamo is hartelijk bedankt voor de ondersteuning in de afgelopen 8
maanden en voor de gulle overdracht van de inventaris. Hiermee lijkt de toekomst
van De Serre gewaarborgd. Het is nu afwachten op de ondertekening van het
gewenste huurcontract met het Stadsdeel.
Inmiddels zijn er ook drie nieuwe beheerders aangetrokken die vanaf dinsdag 21 mei
2013 zullen beginnen.
Voor meer info en publicaties over De Serre (cntrl+klik):
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Buurtlink
Samen Sterk

www.deserre-amsterdam.nl

