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BESTUURSVERSLAG 2020 
Het jaar 2020 verliep anders dan wat stichting Aight in 2019 ervan verwachtte. Het afgelopen jaar leek wat dat 
betreft veel op de wereld van hiphop; het vermogen om met weinig een straatcultuur te creëren, zorgde voor 
een weerbare organisatie. 

In 2021 startte stichting Aight met het invullen van de beloftes van het kunstenplan 2021 tot en met 2024. 
Niettemin zullen ook in 2021 coronamaatregelen nog lang impact hebben. Net als op onze collega culturele en 
maatschappelijke organisaties heeft de coronapandemie een forse impact.  

Het bestuur van Aight werkt nauw samen met het team van Aight aan een financieel gezonde en stabiele 
organisatie, ook in de nieuwe realiteit van 2021 en verder. De afweging tussen maatschappelijke impact en 
commercieel aantrekkelijk zal altijd gedegen moeten worden gemaakt, waarbij tevens oog moet zijn voor 
behoud van de waarden van de organisatie en het blijvend leveren van kwaliteit. 

In 2021 verwelkomen wij Dharmen Nokhai als de nieuwe directeur van Aight. Hij vervangt Max Mollinger die 
vanaf april 2021 met pensioen gaat.  

Ondanks de uitdagingen van de coronapandemie doet Aight er alles aan er te zijn voor de amateur beoefenaars 
van muziek, dans en beeldende kunst die hiphop als inspiratie hebben. Het is extra inspirerend te zien dat zoveel 
betrokkenen bij Aight hun kunst en talentontwikkeling niet stopzetten.  

Aight concentreert zich op cursussen en workshops, oefen- en trainingsgelegenheden en optredens en events. 
Daarnaast is Aight er voor de talentvolle amateur die mogelijkheden heeft om i) of wel door te groeien naar een 
hoger niveau, al dan niet (semi) professioneel, of ii) naar een niveau dat op nationaal of internationaal tot 
erkenning leidt zoals bijvoorbeeld door het winnen van prijzen. 

TERUGBLIK 
Stichting Aight wist in 2020 verder te werken aan haar missie om het Haagse platform te zijn voor hiphopcultuur 
met als kernwaarden inspireren, samenwerken en verbinden. Aight is daarbij gericht op dans, muziek en 
beeldende kunst. Wij zijn ontzettend trots dat in 2020 stichting Aight met twee initiatieven prijzen won uit het 
Arie de Jonge legaat ‘Cultuur in de Wijk’. 

In 2020 was stichting AIGHT online goed zichtbaar door haar creatieve online invulling van het lesprogramma. 
Wanneer mogelijk hielden we ook danslessen in de open lucht. Op deze manier behielden wij het contact met 
onze doelgroep. Hierdoor hebben we naast continuïteit van onze educatieve functie tegelijk gezorgd dat de veel 
gehoorde vereenzaming iets minder leefde bij onze leerlingen. Aight is trots dat ondanks de uitdagingen van 
2020 wij voor zowel dans, beeldend en muziek toch een broedplaats en/of incubator konden zijn voor jong talent 
en aankomende jonge culturele ondernemers. 

Het jaar 2020 had veel onverwachte leer- en groeimomenten. We ontdekten bijvoorbeeld dat de BlockJams een 
interessante extra dimensie kregen door deze online te organiseren. De onlinelessen voor dans, muziek en street 
art waren een succes. Dat zijn interessante opbrengsten. Desondanks zien we er naar uit het Haags 
Hiphopcentrum (H3C) in 2021 weer vol in gebruik te zien met talenten, jong en oud.  

Over de hele line was 2020 een minder jaar dan 2019. Kaartverkopen, lesgelden, overige opbrengsten, horeca-
opbrengsten; overal is een afname zichtbaar. Waar wij als bestuur echter naar kijken, is niet zozeer de 
onvermijdelijke afname, maar naar de activiteiten die wel doorgingen, de creativiteit van de online lessen, de 
manier waarop de stichting alsnog van toegevoegde waarde kon zijn voor de hiphop in Den Haag. Daarbij kijken 
we ook naar wat er in het verschiet zit in de programmering, de ideeën binnen Aight, de samenwerkingen met 



culturele instellingen in Den Haag en de diepgevoelde wens om toptalenten te ontwikkelen. Het is daarom dat 
het bestuur van Aight met veel vertrouwen naar de toekomst kijkt in 2021 en verder.  

BESTUUR 
Het bestuur erkent het belang van adequaat toezicht, goed bestuur en een transparante beleidsvoering en 
verantwoording. Om het bestuur en het management goed te kunnen adviseren en ondersteunen, en 
tegelijkertijd te voldoen aan de Code Cultural Governance, kiest Aight bewust voor een divers bestuur. Met de 
recente aanstelling van Neeltje Hutten Mansfeld is geïnvesteerd in het verder diversificeren van het bestuur.  Zij 
is een voormalig hiphopdanser met stevige roots in de Haagse culturele sector. Ook vindt er een investering 
plaats in eigenaarschap van de doelgroep en in de toekomst van de organisatie door de aanstelling een 
roulerend junior bestuurslid. 

Het bestuur is van mening dat met een nieuwe directeur en met een sterke bezetting van het bestuur de 
stichting Aight er goed voor staat.  

FINANCIËN  
In financiële zin moeten we de feiten onder ogen zien. Het is niet wat we van 2020 hadden gehoopt. Niettemin 
is 2020 financieel gezien ook geen rampjaar. De omzet daalde van € 789.000 in 2019 naar € 638.000 in 2020. De 
netto-omzet, dus buiten de subsidiebaten om, daalde met bijna 50 procent. Een dergelijke daling heeft de 
stichting grotendeels kunnen opvangen door bij te sturen op haar uitgaven en door een beroep te doen op 
coronasteunmaatregelen van de rijksoverheid. Het verlies van omzet in de zomer van 2020 ten opzichte van de 
zomer van 2019 was dermate klein, dat het grootste deel van de tweede NOW-regeling wordt terugbetaald.   

Een significant deel van de verstrekte overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen betrof projecten en 
uitvoeringen die zijn doorgeschoven naar 2021. Er staat dus in vergelijking met andere jaren relatief veel 
onderhanden werk op de balans. 

SLOTWOORD 
Aight biedt ook in 2021 en verder podia aan jonge talentvolle mensen in de hiphop. Wij willen dit in toenemende 
mate uitvoeren in samenwerking met het rijke culturele landschap van Den Haag. Wij uit naar de nabije 
toekomst en hopen u te zien bij de lessen, de optredens en festivals. 

 

Het bestuur van Aight 

Sigmar Vriesde 

Harmen Alkema 

Bernard Korfker 

Neeltje Hutten Mansfeld 

  



1. STICHTING AIGHT 

1.2 TALENTONTWIKKELING EN BEGELEIDING 
 
Een groot onderdeel van de doelstelling Aight is het ontwikkelen van talent en de daar bij behorende coaching. 
Hiervoor hebben we verschillende trajecten, cursussen, workshops & masterclasses die zowel op locatie als bij 
ons in het Haags Hiphop Centrum plaatsvinden. Dit aspect gaat van jonge talenten die nog niet of nauwelijks 
kennis hebben binnen het creatieve vlak waarmee we gaan onderzoeken wat voor hen een passend traject is. 
Daarnaast begeleiden we en bieden ook plek aan meer gevorderden die zoekend zijn naar de volgende stap in 
hun creatieve carrière. Breakdance, DJ-ing, Graffiti (street art), Beatcreation en Rap zijn de elementen die wij als 
organisatie bieden, deelnemers werken vaak toe naar een einddoel, zoals het presenteren van hun werk aan 
een relevant publiek. Aight is dan ook de meest belangrijke schakel voor het ontwikkelen van talent op het 
gebied van urban arts. 
 
De maatschappelijke functie die Aight hiermee vervult is uniek en zeer waardevol, we bereiken ook een groot 
gedeelte jongeren die binnen het huidige culturele speelveld juist niet worden aangesproken. Aight spreekt de 
taal en creëert daarmee ook een positief toekomstbeeld voor doelgroepen die dat niet gewend zijn maar 
daardoor vaak extra gemotiveerd zijn als ze zich vertrouwd voelen in de warme omgeving die Aight biedt. 

1.3 INCLUSIVITEIT & COMMUNITY BUILDING 
Vanwege de centrale locatie van de stichting zijn wij een organisatie die werkzaam is in stadsdelen/wijken die 
historisch gezien altijd kampen met veel problematiek zoals werkeloosheid, geweld en racisme.  
 
De programma’s van Aight zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen ongeacht geslacht, huidskleur, 
geloofsovertuiging, ras of sociale klasse. Onze lessen zijn (normaliter) openbaar en worden door veel ouders en 
belangstellenden bezocht. Waardoor er een organische community ontstaat van mensen uit verschillende lagen 
van de samenleving die een passie en gedachtegoed delen. 
 
Aight is als organisatie ook zeer divers en ontvankelijk. Veel van onze docenten zijn van allochtone afkomt en 
zijn in sommige gevallen zelf begonnen als cursist. Wat aangeeft dat de basis die Aight meegeeft zeer solide is 
en ook professionals voortbrengt.  
 
Het netwerk van samenwerkingspartners is dan ook zeer uitgebreid en biedt een groot draagvlak voor ons 
gedachtegoed. Een aantal voorbeelden van samenwerkingspartners en ondernemers binnen het Haagse zijn het 
Residentie Orkest, Amare, Korzo, Paard, Grote Markt, Museon, Mauritshuis, Parkpop (Ducos), Musicon, 
Cultuurschakel, Popradar, Pip, Sweatshop, Zuiderpark en Masterpeace maar ook scholengemeenschappen en 
buurtcentra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2. BLOCKJAM 

Al in het begin van 2020 nam het jaar een wending die niemand had zien aankomen. Ineens viel alles stil. De 
Coronacrisis heeft op alle facetten van ons leven een ingrijpende impact gehad, zo is ook de cultuursector diep 
getroffen. Zoals alle ondernemers uit de sector hebben wij ook alle zeilen moeten bijzetten en puur in 
mogelijkheden moeten denken. En dit is gelukt, tegen verwachting hebben we vier mooie en goedgevulde 
vakantieprogramma’s kunnen maken voor drie Haagse stadsdelen: Laak, Loosduinen en Escamp en de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Binnen de RIVM maatregelen was er vooral voor jongeren tegen de zomervakantie 
best veel mogelijk. Samen met de gemeenten hebben we programnma’s ontwikkeld die tijdens de 
zomervakantie plaatsvonden om de thuisblijvende jongeren niet alleen bezig te houden, maar ook te benutten 
om competenties te ontwikkelen.  

In plaats van vier grote festivals hebben er meerdere kleinschalige events plaatsgevonden, is er een 
schrijverskamp georganiseerd en hebben jongeren mee kunnen doen aan reeks lessen en workshops 
(creatief/dans/sport/DJ/rap) in hun wijkcentrum of bij stichting Aight. 

Omdat we dit jaar niet konden inzetten op het fysiek bereiken van veel jongeren, hebben we extra ingezet op 
talentontwikkeling van individuele jongeren en op online activtiteiten.  

Het doel was om jongeren uit de verschillende stadsdelen te betrekken, te activeren, te begeleiden en te laten 
participeren in wijkgerichte activiteiten, binnen de gestelde RIVM maatregelen en noodverordeningen.  

De zomerprogramma’s werden samen met de jongeren en het jongerenwerk georganiseerd, waarbij de 
volgende doelen zijn gesteld:  

• het creëren van meer betrokkenheid vanuit de jongeren in de eigen wijk;  
• het opbouwen van een creatieve CV en het ontwikkelen van algemene competenties;  
• betrokken jongeren die andere jongeren op hun beurt activeren;  
• verbindingen leggen tussen de verschillende verenigingen, organisaties, ondernemers en de 

jongerenraad in de stadsdelen;  
• Bevorderen van de prioriteiten van het stadsdeel;  
• werving van unieke jongeren ten behoeve van de jongerenraad.  

Om de betrokkenheid van jongeren in de wijken/stadsdelen te activeren, is in elke wijk/stadsdeel een 
jongerenraad samengesteld, die begeleid wordt door Stichting Aight. Nadat de Blockjam en een eventueel 
natraject heeft plaatsgevonden, wordt getracht de begeleiding van de jongerenraden over te dragen aan het 
jongerenwerk uit het stadsdeel of gemeente. Stichting Aight is het eerste aanspreekpunt voor zowel vragen 
vanuit de jongeren als vragen vanuit de instanties en ondernemers. Tijdens de Blockjams worden elk jaar weer 
jongeren geworven ten behoeve van de jongerenraad, zodat de bezetting vanuit de jongerendoelgroep 
gegarandeerd blijft. Na de Blockjam houdt Aight contact via het jongerenwerk met de raden, om volgend jaar 
weer aan te sluiten voor de organisatie van een nieuwe Blockjam. Dit gebeurt in de vorm van workshops of 
bijeenkomsten. Doordat niet alle vakantieprogramma’s in de zomervakantie zijn afgerond, lopen er momenteel 
nog een aantal trajecten in verschillende wijken. We zijn hierdoor nog steeds in contact met de jongeren.  

 

 

 

 



2.1 VERLOOP BLOCKJAMS  

De brainstorm- en ontwikkelingsfase van Blockjam 
stond dit jaar in het teken van het volgen van de laatste 
ontwikkelingen rond de Coronamaatregelen. De eerste 
maanden werden in beslag genomen door het constant 
bijstellen en schraven van de plannen. Hierbij hebben 
we zover mogelijk de jongerenraden betrokken.  

Op de jongeren heeft Corona en de daarbij horende 
lockdown een grote impact gehad. Normaal waar hun 
leven bestond uit school, feestjes en sport lag hun hun 
sociale leven buitenshuis ineens stil. Veel jongeren 
zaten minder goed in hun vel, hadden negatieve 
gedachten, voelden zich eenzaam of geïrriteerd en 
maakten zich zorgen over hun eigen gezondheid en 
schoolprestaties. Met deze gegevens wilden we graag 
iets doen, maar er konden nog geen fysieke events georganiseerd worden. Om het contact met de jongeren te 
onderhouden en iets positiefs te doen, zijn we begin april Blockjam online gestart met een Talent Event op 
Instagram. We hebben een oproep geplaatst aan alle volgers, om hun creatieve uitingen en talenten te delen. 

Door de lockdown hadden jongeren meer tijd om creatief bezig te zijn. We hebben hierop veel video’s en foto’s 
(raps, dans, muziek, spoken word, street art etc.) mogen ontvangen die we op de Blockjam Instagram hebben 
gedeeld. Ze leken extra gemotiveerd hun talent te delen via de social media kanalen. Dit jaar was hèt thema 
(landelijk) 75 jaar vrijheid. Tijdens de lockdown was dit thema vrijheid zeer relevant. We hebben de jongeren 
gevraagd om dit thema te gebruiken in hun inzendingen.  

Met Blockjam proberen we zoveel mogelijk de verbinding aan te gaan met andere organisaties. Dit jaar liep dat 
anders, doordat veel activiteiten van samenwerkende organisaties niet doorgingen. Toch waren er organisaties 
met leuke initiatieven, zoals de extra Torenconcerten van Theater Vaillant. Een ontzettend leuk initiatief, waar 
verschillende Blockjamtalenten aan hebben deelgenomen, zo heeft er een livestream plaatsgevonden van een 
Spoken Word optreden van Danielle Zawadi.  
 
We merkten op een gegeven moment dat de onlineactiviteiten wat minder onder de aandacht waren bij de 
jongeren, toen de maatregelen versoepelden en jongeren elkaar buiten weer opzochten. Dit was ook weer een 
goede ontwikkeling, de richtlijnen lieten het ook weer toe om de jongerenraden bij elkaar te laten komen en te 
brainstormen wat er georganiseerd kon worden binnen de richtlijnen.  

Gaandeweg gaven steeds meer stadsdelen en ook de 
gemeente Leidschendam-Voorburg te kennen 
geïnteresseerd te zijn in een vakantieprogramma voor de 
jeugd uit de wijken. De jongeren kwamen met veel leuke 
ideeën en alternatieven voor Blockjam. In elke wijk en 
stadsdeel is een op maat gemaakt Coronaproef 
programma samengesteld in samenwerking met de 
jongeren en het jongerenwerk.  

In Loosduinen en Escamp zijn de Blockjams verdeeld over 
meerdere events. We hebben als het ware de Blockjams uit elkaar gehaald en zo de bezoekersaantallen 
verspreidt. In Loosduinen is tijdens een brainstorm met de jongeren en het jongerenwerk het concept Blockjam 
on Tour bedacht, dat bestond uit het een week lang aanbieden van Blockjamactiviteiten op verschillende locaties 
in Loosduinen.  

In stadsdeel Laak en gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er een doorlopend aanbod van workshops 
plaatsgevonden en hebben we in september kunnen afsluiten met een Blockjam.  



Waar vorig jaar thema’s als recycling en global warming nog volop hoogtij vierden onder de deelnemende 
jongeren, werden deze onderwerpen dit jaar door de Coronacrisis ondergesneeuwd. We merkten dat jongeren 
zich minder bezig hielden met deze maatschappelijke onderwerpen. Waarschijnlijk zal er volgend jaar weer meer 
ruimte voor zijn.  

2.2 PROGRAMMERING EN SAMENWERKING  

Hieronder volgen twee overzichten van alle deelnemende partijen en van alle activiteiten die hebben 
plaatsgevonden tijdens de Blockjam vakantieprogramma’s.  

Stichting MOOI Escamp ● VoorWelzijn Laak en Loosduinen● Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg Theater 
Vaillant ● CultuurSchakel ● GUAP ● Soulcycle ● Sweatshop ● Diverse Poison ● De Buurt Camping ● H3C ● THSA 
● Merpati Putih Zuiderpark ● Sportschool Hit and Health ● Dansschool LivenDance ● Streetsport ● Can I Dream 
● Wijkberaad Nieuw Waldeck ● Sportsupport ●  

Dansschool Creasie ● Leidschendam Voorburg TV ● Vlietdagen ● Building Better People ● Funky Music School 
• My Smoothy Fiets  

Ondanks de restricties hebben we drie keer een Open Podium kunnen realiseren op een aantal Blockjams. De 
podiumprogrammering was weer zeer divers, er waren dit jaar weer veel aanmeldingen van jongeren uit de wijk 
met rap- en beatbox acts, dj’s, bandjes en streetdance- en breakdancegroepen.  

Activiteiten:  

• Basketbal clinics/demonstraties/wedstrijden  
• Breakdance workshops/battles 
• Skateboard contests clinics  
• Boks demonstraties/workshops 
• Voetbal- en tennis clinics/wedstrijden  
• Freerun workshops 
• Step demonstraties/workshops 
• BMX demonstraties/contests 
• Streetdance workshops/battles 
 

• Graffiti workshops/jams 
• Stift art workshops 
• DJ workshops/demonstraties 
• Rap workshops 
• Beatbox workshops/demo’s 
• Cajon workshop 
• Hacky sack wedstrijdjes 
• Smoothy Fiets  

 

2.3 JONGERENRAAD  

In elk stadsdeel/gemeente hebben we afgelopen jaren in samenwerking met de raadsleden van nieuw gevormde 
en bestaande jongerenraden de Blockjams georganiseerd. De jongeren hebben meegedacht en beslist over de 
invulling. Dit jaar hebben we dat in een ander vat moeten gieten. Niet in elk stadsdeel hebben we met alle 
jongeren bij elkaar kunnen komen. In sommige stadsdelen zijn we individueel met de jongeren aan de slag 
gegaan en hebben zo verschillende op maat gemaakte vakantieprogramma’s ontwikkeld. In de gemeente 
Leidschendam zijn we in delen met de jongeren bij elkaar gekomen. Deze groep is aangevuld met nieuwe 
enthousiaste jongeren uit de wijk.  

In de aanloop naar het festival hielpen de jongeren bij de promotie van de programma’s (flyers en online 
mededelingen). Op de dag zelf hebben de jongeren geholpen met de op -en afbouw, beheer infostand en 
hebben zij de taak van gastheer/vrouw, runner, host of stagemanager op zich genomen en zelfs verschillende 
onderdelen georganiseerd (BMX contest, basketbal clinics) en uitgevoerd of begeleid (begeleiden Smoothy 
Fiets).  

 



2.4 JONGERENWERVING  

Voorgaande jaren werden jongeren bereikt en 
geworven via middelbare scholen, 
verenigingen, sportscholen in de verschillende 
stadsdelen en gemeente voor deelname 
jongerenraad, om op te treden, te helpen op 
de dag zelf of om een workshop te verzorgen. 
Door de sluiting van de scholen, verenigingen 
en sportscholen hebben we dit jaar vooral via 
social media nieuwe jongeren geworven.  

Het jongerenwerk van Voor Welzijn, stichting 
MOOI en Sport & Welzijn Leidschendam-
Voorburg waren dit jaar de belangrijkste 
partners betreft de organisatie en het werven 

van jongeren. Doorgaans faciliteren zij ook de bijeenkomsten van de jongerenraad en hebben zij ook een rol in 
de begeleiding van de jongeren.  

Ook via samenwerkingspartners als CultuurSchakel en GUAP kregen we verschillende aanmeldingen binnen. 
Verschillende beginnende artiesten komen via GUAP binnen of sluiten zich aan bij GUAP na een Blockjam.  

2.4 HOOGTEPUNTEN PER STADSDEEL  

ZUIDERPARK  

In het Zuiderpark hebben we dit jaar drie kleinere events 
georganiseerd om de bezoekersaantallen te verspreiden. 
Het eerste event, dat plaatsvond in het eerste weekend 
van de vakantie, bestond uit de workshops: rap, DJ en 
breakdance. Ondanks dat het een ontzettend hete dag 
was, was er toch genoeg animo voor de workshops. De 
andere twee events vonden plaats in de tweede helft van 
de vakantie en waren zeer succesvol. Tijdens deze dagen is 
er een Open Podium georganiseerd, een Graffiti Jam, 
skate- en step workshops, verschillende sportworkshops 
en een BMX contest die ook dit jaar weer door de jongeren 
zelf georganiseerd waren, inclusief het regelen van 
sponsoren, prijzen en jury. Op het Open Podium heeft 
weer een mix van optredens plaatsgevonden van jong talent en professionals.  

Voor de organisatie van Blockjam Zuiderpark zijn twee groepen jongeren ontstaan die hebben meegewerkt. Eén 
daarvan is de Zuiderpark Jongerenraad, begeleid door het jongerenwerk van Stichting MOOI. Afgelopen jaren 
hebben zij tijdens Blockjam een enquête afgenomen onder de bezoekers en hiermee veel jongeren 
aangesproken. Ze hebben hiermee geholpen inzichtelijk te krijgen wie de bezoeker is, wat ze beweegt, waar ze 
vandaan komen, hoe ze af weten van Blockjam en wat ze van het evenement vinden. Tevens hebben ze een 
hoop contactgegevens verzameld onder de doelgroep. Dit jaar door de sluiting van de wijkcentra hebben er met 
deze groep helaas geen bijeenkomsten plaatsgevonden.  

De tweede groep is een groepje jongeren die niet meer in de raad zit, maar nog erg betrokken zijn bij Blockjam 
en het skatepark. Hun taak wordt elk jaar meer uitgebreid, dit jaar met stagemanaging en het hosten van het 
podiumprogramma. Ook organiseren zij jaarlijks de BMX contest en regelen sponsors hiervoor.  

 



LAAK  

In stadsdeel Laak hebben we gedurende de 
zomervakantie workshops aangeboden, we 
hebben uitgebreid kunnen inzetten op 
persoonlijke groei en het ontwikkelen van 
competenties.  

Vooral decreatieve streetart workshops in de vorm 
van graffiti en stiften, waren ontzettend populair 
onder de jongeren. Daarnaast zijn er 
dansworkshops, beatbox- en dj lessen 
georganiseerd. In de studio is een start gemaakt 
met het schrijven van een wijkrap en een bijhorende videoclip. In het stadsdeel is afgelopen jaar heel 
wat gebeurd, wat zijn weerslag heeft gehad op de jongeren die in de wijk wonen. Door 
omstandigheden (Corona onder het jongerenwerk) heeft dit project een tijdje on hold gestaan, 
inmiddels is de draad weer opgepakt en zijn we weer gestart met rapclass.  

LEIDSCHENDAM-VOORBURG  

De Leidschendamse wijk Prinsenhof kampt al tijden met 
jongeren die overlast veroorzaken, wat zich uit in 
vernielingen en zelfs autobranden. Voor deze wijk was 
het extra urgent om een vakantie programma aan te 
bieden om te voorkomen dat deze groep zich zou 
uitbreiden. Hiervoor is door de gemeente extra geld 
beschikbaar gesteld. We hebben naast een volledige 
Blockjam, tijdens de zomervakantie een schrijverskamp 
georganiseerd in samenwerking met Sport & Welzijn. 
Deze heeft met veel succes plaatsgevonden in 
wijkcentrum op de Dobbelaan in Leidschendam. 
Verschillende artiesten en professionals uit het vak 
hebben zich verbonden aan het project en aan de 
jongeren. De deelnemers hebben naast rapworkshops 
ook masterclasses beatcreation, presentatie en zelfbewustwording kunnen volgen.  

Gaandeweg heeft het schrijverskamp zich ontvouwd tot een veelzijdig project. De deelnemende jongeren 
hebben zelf kansen gecreëerd, door hun behoeften aan te geven en zo op verschillende vlakken hun 
competenties konden ontwikkelen.  

De doelgroep jongeren is één van de moeilijkste 
doelgroepen om te bereiken. Vooral de doelgroep 
waarop we ons met dit project extra op hebben gericht, 
moeilijk bereikbare jongeren, jongeren die vanuit hun 
achtergrond minder kansen hebben/krijgen en moeilijk 
aan een baan kunnen komen. Veel jongeren denken dat 
ze niets kunnen, vinden niets leuk en raken daardoor 
geïsoleerd (tijdens corona nog relevanter). Tijdens het 
Schrijverskamp hebben ze geleerd teksten (raps) te 
schrijven, ze hebben kunnen ervaren dat het schrijven 
van teksten en rappen een goede manier is om je te 
uiten. Tevens hebben ze geleerd zichzelf te presenteren 
voor de groep en voor de camera. Er is hier een prachtige 
fotoreportage uitgekomen van jongeren uit de wijk.  



In navolging hiervan zullen deze foto’s geëxposeerd worden op verschillende plekken in de gemeente, 
waaronder de bibliotheek.  

Verder leerden ze discipline en het hebben van respect voor elkaar en voor zichzelf. Door het grote succes loopt 
het project nog steeds, inmiddels is een gedeelte van de groep aangesloten bij de rapclass in Musicon. Ze doen 
hier studio ervaring op en gaan verder met het schrijven van teksten.  

In totaal hebben er ongeveer 40 jongeren geparticipeerd.  

 
De Blockjam, die in eerste instantie gepland stond in Voorburg in het Park Vreugd & Rust is verplaatst naar de 
wijk Prinsenhof, waar ook het schrijverskamp plaatsvond en was een mooie aansluiting op het programma. 
 

Voor het tweede jaar op rij hebben we weer aansluiting 
gezocht bij het meerdaagse event de Vlietdagen, die 
ook een alternatief programma boden.  

Ook dit jaar viel de Blockjam weer samen met World 
Cleanup Day. Hoewel het onderwerp dit jaar door 
Corona minder onder de aandacht was bij de jongeren, 
wilden ze er alsnog aandacht aan besteden. In navolging 
hiervan hebben we wethouder Nadine Stemerdink 
bereid gevonden om samen met de jongeren het park 
schoon te maken.  

Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid in het banenmarktproject. Vorig jaar zijn we in samenwerking met 
de jongerenraad gestart met de organisatie van een banenmarkt in de gemeente. Er was behoefte aan een plek 
waar jongeren konden proeven en snuffelen aan bepaalde sectoren of opleidingen. Er zal binnenkort gekeken 
worden of dit project weer kan worden opgezet.  

 
LOOSDUINEN  

In samenwerking met het jongerenwerk en de jongeren uit 
Loosduinen is het concept Blockjam on Tour bedacht. Een 
hele week Blockjamactiviteiten op verschillende locaties 
door Loosduinen. Doordat elk park of locatie uitgerust is 
met zijn eigen faciliteiten, kon er een breed aanbod van 
workshops worden geboden. Van skate- en stepworkshops 
tot basketbal en free run workshops. We hebben met de 
tour veel jongeren kunnen bereiken uit het hele stadsdeel. 
De bezoekersaantallen waren goed controleerbaar, 
doordat het een meerdaags festival was. Deze vorm is 
ontzettend goed bevallen in het stadsdeel. De deelnemende partijen zouden komend jaar graag willen 
vasthouden aan het Blockjam on Tour concept.  

De meewerkende jongeren hebben op elk event geholpen met allerlei klussen, zoals op- en afbouw, beheer 
smoothiefiets, organisatie van basketbalclinics en het begeleiden van deelnemers.  

 

 



2.5 AANTALLEN 

Aantal betrokken professionals en/of vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering  

 Verwacht 
aantal 
Laak 

Werkelijk aantal 
Laak 

Verwacht 
aantal 

Zuiderpark 

Werkelijk 
aantal 

Zuiderpark 

Verwacht 
aantal 

Loosduine n 

Werkelijk 
aantal 

Loosduinen 

Verwacht 
aantal 

Leidschen 
dam- 

Voorburg 

Werkelijk 
aantal 

Leidschend 
am- 

Voorburg. 
Professionals betrokken 
bij organisatie/uitvoering  15 20 15 18 15 20 15 20 
Vrijwilligers betrokken bij 
organisatie project  30 25 30 40 25 20 30 35 

Jongeren/deelnemers 
Incl. voorrondes  

250-
350 

300 

 
800-900 

900 

 
600-700 650 500-600 550 

 

2.6 MEDIA/PUBLICITEIT  

We hebben dit jaar extra ingezet op het betrekken van jongeren via de social media kanalen 
(voornamelijk Instagram) voor alle fysieke activiteiten, maar vooral voor de online activiteiten. In 
verband met Corona zaten er dit jaar restricties aan de hoeveelheid bezoekers. We hebben minder 
drukwerk verspreid.  

• Drukwerk: er zijn 500 flyers uitgelopen per Blockjam door de jongeren in de wijken.  
• Pers: er is een persbericht uitgezet naar het regionale persbestand van Stichting Aight.  
• Website: er is een website ontwikkeld voor Blockjam met alle informatie over het festival en 

waarop na afloop ook de foto’s werden gepubliceerd.  
• Social Media: voor het project is een facebookpagina en Instagram aangemaakt en hebben er 

advertenties gelopen. Aan de deelnemende wijkorganisaties en jongeren is gevraagd deze 
zoveel mogelijk te delen.  

Ook maakt Blockjam gebruik van een eigen online identiteit via de volgende kanalen:  

• -  www.blockjamdenhaag.nl  
• -  Facebook: facebook.com/blockjamdenhaag/  
• -  Instagram: instagram.com/blockjamdenhaag/  

Omdat we dit jaar niet een festival hadden, maar verschillende activiteiten zijn er veel online posts 
gemaakt per activiteit op Instagram.  

2.7 EVALUATIE  

Dit jaar hebben we moeten roeien met de riemen die we hadden. We zijn ontzettend dankbaar dat 
we in een tijd waarin veel culturele actviteiten gecanceld werden, toch een concept hebben kunnen 
ontwikkelen met de stadsdelen en gemeente, waarin we het project Blockjam op een verantwoorde 
manier plaats heeft kunnen vinden.  



We kijken terug op een zeer geslaagd seizoen, waarin we vier vakantieprogramma’s en een volledige 
Blockjam hebben mogen organiseren. In sommige wijken is de nieuwe invulling van Blockjam zo goed 
bevallen dat er gekeken wordt om deze lijn vast te houden en door te zetten naar volgend jaar.  

Elk jaar zetten we met Blockjam meer in op het vergroten van de zichtbaarheid en het verbinden van 
verenigingen, cultuur en sport onder de jongerendoelgroep in de verschillende stadsdelen. Dit jaar 
stond dat op een lager pitje, doordat veel verenigingen dicht waren. 

We hebben dit jaar meer kunnen inzetten op de talentontwikkeling en meer jongeren kunnen laten 
snuffelen op een laagdrempelige manier aan, voor hun nieuwe creatieve uitingen. Doordat de festivals 
vervangen werden door programma’s uitgesmeerd over de hele zomervakantie, zijn we nog meer de 
wijken ingetrokken. Verschillende workshops vonden plaats op een vertrouwende omgeving en op 
kleinere schaal, waardoor de drempel voor veel jongeren laag genoeg om zich te wagen aan iets 
nieuws.  

Doordat we meer activiteiten en events hadden om te organiseren, konden we meer jongeren 
betrekken bij de organisatie en uitvoering, meer jongeren hebben de mogelijkheid gekregen om een 
creatief CV op te bouwen en/of uit te breiden.  

Samen met de jongerenraden, het jongerenwerk en een aantal organisaties zijn er artistieke, creatieve 
en educatieve evenementen/programma’s tot stand gekomen. We hebben dit jaar Blockjam veel 
breder uitgezet en in verschillende vormen laten plaatsvinden. De jongeren hebben hier aan 
bijgedragen, zij houden Blockjam in beweging.  

We hebben toch nog kunnen aansluiten bij een aantal andere organisaties, zoals de Vlietdagen, 
Musicon en theater Vaillant.  

Het hele jaar door wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het draagvlak van Blockjam in de wijk 
maar ook stedelijk, door plaats te nemen in verschillende forums en overleggen. Ook worden er na 
het project actief jongeren geworven om aan te sluiten op voornamelijk het Blockjamforum 
Instagram. Constant worden er berichten gepost en gedeeld van urban gerelateerde activiteiten om 
ook de bestaande achterban betrokken te houden.  

Het idee om Blockjam te verdiepen is een gegeven waar aan vast gehouden moet worden. Met 
Blockjam wordt een doelgroep bereikt, die doorgaans moeilijk te bereiken is. Er is een platform 
gecreëerd waar organisaties de kans krijgen informatie over te dragen en contacten te leggen op 
wijkniveau.  

 

 

 

 

 

 



2.8 TOEKOMST  

De kracht van Blockjam is de 
jongerenparticipatie, de jongeren 
bedenken, beslissen en voeren uit. Aight 
probeert elk jaar een groter deel van de 
organisatie over te dragen aan de 
deelnemende jongeren, zoals de 
organisatie van bepaalde onderdelen (BMX 
contest) en het laten uitvoeren van 
belangrijke taken tijdens de Blockjam 
(runner, stagemanager, host) met als 
uiteindelijk doel dat Aight slechts een 
ondersteunende functie heeft.  

We proberen Blockjam steeds meer uit te breiden als broedplaats waar jongeren elkaar ontmoeten, 
in gesprek gaan met elkaar en samenwerkingen met elkaar aangaan en elkaar inspireren. Ook het 
Open Podium is hier een goed voorbeeld van.  

Volgend jaar zullen er zes scholieren stage komen lopen bij Blockjam/stichting Aight in het kader van 
Maatschappelijke Dienstijd. Deze scholieren zullen meedraaien met alle onderdelen van de 
organisatie en stichting Aight als geheel ontdekken. Zij zullen zich inzetten in het maken van vlogs en 
social media.  

Daarnaast is stichting Aight bezig met het ontwikkelen van project BAM, hier ben ik! Met dit 
innovatieve aanbod wordt er ‘opbouwwerk nieuwe stijl’ gerealiseerd: van onderuit, met-, voor en 
door de jongeren en met de Hiphop/urban-cultuur als basis en vertrekpunt. Kort gezegd: Jongeren 
met minder kansen uit wijken als Laak of de Schilderswijk werken in 3 stappen toe  

naar het structureel verbeteren en funderen van hun welzijn, waarbij de kern en rode draad 
in alle fasen de Hiphop/urbanactiviteiten zijn. 

Een onderdeel hiervan is het soft skills assessment, waar we met Blockjam graag willen aanhaken. Het 
assessment leidt tot een positief rapport, waarin de jongeren letterlijk kunnen teruglezen waar ze 
goed in zijn en wat hun talenten zijn. De combinatie van het doen van zelfonderzoek waarbij je je set 
aan (belemmerende) overtuigingen ter discussie stelt en ze vanuit je passie (Hiphop) 
anders gaat framen, met het lezen van kenmerken waarvan objectief is vastgesteld dat 
je er goed in bent, biedt hen de mogelijkheid om (weer) positief over zichzelf te gaan 
denken, negatieve gevoelens die door de omgeving opgelegd zijn los te koppelen en 
tegelijkertijd hun eigen straat, wijk en buurt ook weer positief te gaan zien (positief 
attribueren). 

Deelnemers wordt een online kort en digitaal gamified assessment aangeboden, dat 
door Aight in samenwerking met iamprogrez is samengesteld. De jongere geeft in het 
assessment aan wat hij/zij wil, leuk vindt, wat hem/haar motiveert en waar hij/zij energie van 
krijgt. Ook kan de jongere aangeven waar hij/zij last van heeft, wat tegenstaat of wat energie 
kost. Het assessment biedt de jongere een rapport dat van hem/haar is, en waarin de eigen 
persoonskenmerken, talenten (skills) en voorkeuren in opgenomen zijn. Dit rapport geeft een eerste 
positieve feedback op de jongere, en vormt tevens het vertrekpunt voor de individuele coaching die 
daarop volgt. Tijdens de individuele coaching gaat de jongere, met onze ondersteuning en met hulp 



van het assessment rapport dat inzicht geeft, op zoek naar zijn/haar unieke karakter, talenten, 
krachten en belemmeringen, motivatoren en juist energielekken, naar ambities en behoeften. 

Jongeren krijgen gedurende hun programma regelmatig certificaten op skills die ze hebben ontwikkeld 
en prestaties die ze hebben geleverd.  

Kersverse stadspedagoog Jesse Kaihatu is degene die het wetenschappelijk onderzoek heeft 
vormgegeven naar de effectiviteit van de vocational identity building bij H3C: Jesse zal als projectleider 
aan de slag gaan en kent de organisatie, jongeren en Laak (waar het project in eerste instantie op 
gericht zal zijn) van binnenuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. THE HAGUE STREET ART 
The Hague Street Art, verder genoemd THSA, is de afdeling van Stichting Aight dat de beeldende kunst bekleedt. 
Door middel van Street Art en Graffiti stimuleert de afdeling beeldende kunst in de openbare ruimte, 
professionaliseert en etaleert (jonge) kunstenaars en voorkomt klad- en plakvandalisme.  

Het jaar 2020 heeft er ook voor THSA vanwege de coronacrisis heel anders uitgezien met veel onzekerheden en 
constante veranderingen van de RIVM-maatregelen. We zijn dan ook trots dat het met dit nieuwe team is gelukt 
veel werkzaamheden met de nodige aanpassingen of alternatieve plannen door te laten gaan.  

Het jaar begon met veel afzeggingen of verplaatsingen naar later in het jaar, waardoor we onze focus hebben 
verlegd naar werkzaamheden die al langere tijd onze aandacht verdiende zoals het opschonen en updaten van 
onze online platformen. We hebben daarna snel onze manier van werken aangepast om zo binnen de richtlijnen 
van het RIVM toch onze projecten doorgang te kunnen geven. Dit was met de evenementen, workshop en 
voorlichtingen en grotere uitdaging dan met de uitvoer van muurschilderingen. We hielden dan ook nauw alle 
versoepelingen binnen de maatregelen in de gaten waardoor we zelfs een aantal complexere werkzaamheden 
hebben kunnen uitvoeren. Waar dit niet mogelijk was hebben we alternatieven bedacht of zoveel mogelijk 
concrete afspraken gemaakt voor het verplaatsen naar een latere datum. 

Ondanks de vele tegenslagen heeft het beroep op ons aanpassingsvermogen getoond dat wij samen met onze 
partners toch mogen spreken van een zeer succesvol jaar. Er zijn een aantal prachtige muurschilderingen in het 
centrum en in stadsdeel Escamp gemaakt waarbij nieuwe samenwerkingen tot stand zijn gekomen (moeten we 
hier geen foto’s van toevogen meteen?), we zijn actief geweest op de LGL’s en hebben de aangesloten 
kunstenaars op verschillende manieren onder de aandacht gebracht als vervanging van onze jaarlijkse expositie. 
De zevende editie van het The Hague Street Art magazine werd dit jaar ook helemaal anders met extra aandacht 
voor de graffiti jams en de aangesloten kunstenaars. Met een hoop doorzettingsvermogen en creativiteit 
hebben we zo onze doelen toch weten te bereiken. 

3.1 DE DOELEN VAN THE HAGUE STREET ART 
The Hague Street Art staat voor het aanmoedigen van Street Art en het overbrengen dat kunst voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. THSA is van mening dat wanneer Street Art gewaardeerd wordt, het kladvandalisme en 
wildplakken tegengaat. Het leidt tot een beter leefklimaat en het geeft de stad een creatieve en innovatieve 
allure.  

Om dit te bereiken creëert THSA uiteenlopende projecten en activiteiten die kunnen worden onderverdeeld in 
de volgende categorieën: 

1) Preventie – Het tegengaan en controleren van illegale graffiti en wildplakken 
2) Educatie – Voorlichting, workshops, tours en stages 
3) Participatie – Het betrekken van buurtbewoners en organisaties 
4) Platformfunctie – Het organiseren, etaleren en promoten van aangesloten Street Art kunstenaars 
  



3.2 PREVENTIE 
Een belangrijke categorie van The Hague Street Art is de preventie van illegale graffiti en wildplakken. In 
samenwerking met de gemeentelijke afdeling Meldpunt Graffiti (MPG) heeft THSA verschillende benaderingen 
toegepast om illegale graffiti en wildplakken tegen te gaan zoals; 

1. Tweewekelijkse controles bij de legale graffiti locaties (LGL); 
2. Graffiti jams; 
3. Dialoog met de illegale graffiti scene; 
4. Muurschilderingen en coating. 

Deze werkzaamheden gaan hand in hand met het bestraffen van het illegaal spuiten en het zo snel mogelijk 
verwijderen van illegale graffiti om dit probleem in de stad aan te pakken.  
THSA biedt een positief alternatief op deze illegale bezigheid en onderhoud de relatie met de mensen die dit 
doen. 

LEGALE GRAFFITI LOCATIES 
In samenwerking met MPG heeft THSA drie legale graffiti locaties (LGL) in Den Haag gecreëerd. Dit is een 
belangrijk onderdeel van het bestrijden tegen illegale graffiti omdat het een legaal alternatief biedt, waar straat 
kunstenaars de vrije hand krijgen zonder argwaan te wekken en met medeweten van de lokale autoriteiten. 
THSA controleert deze locaties structureeel om er zo voor te zorgen dat er binnen de grenzen van de locatie 
wordt gecreerd en biedt dit de mogelijkheid om met kunstenaars dialogen te starten en actuele feedback te 
geven en te ontvangen.  

THSA controleert daarnaast ook de staat van de speciale prullenbakken voor spuitbussen die in 2019 zijn 
geplaatst naar aanleiding van de gesprekken met de kunstenaars. 

GRAFFITI JAMS 
Graffiti jams brengt graffiti en street art artiesten bij elkaar. Waarbij de LGL’s een veelal passieve functie hebben, 
dienen de jams voor een actieve benadering van de graffitischrijvers. Tijdens deze jams werden kunstenaars, 
street artists en graffitischrijvers uitgenodigd. Die zich zowel in de legale als in de illegale scene bewegen. De 
focus van de jams is om elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en de aanwezigen te wijzen op de activiteiten 
van THSA, die alleen een legaal en daarmee veilig alternatief bieden. Daarnaast zijn er ook jams georganiseerd 
waarbij exclusief de actieve illegale graffiti scene is uitgenodigd om de relatie te versterken, de consequenties 
van illegaal taggen te bespreken en te informeren over de LGL’s. Het is dan ook van belang dit veelal anonieme 
netwerk te blijven versterken zodat het respect voor legaal werk groeit en daarmee het illegaal taggen afneemt.  

DIALOOG MET DE ILLEGALE GRAFFITI SCENE 
THSA staat door hun sociale netwerk in contact met de huidige graffiti scene van Den Haag. Doordat THSA-
inzicht heeft van deze scene kunnen zij de illegale graffitispuiters individueel aanspreken, informeren en 
doorverwijzen naar de LGL’s en informeren over het ontwikkelen tot Street Art kunstenaars. THSA zorgt er ook 
voor dat zij deze individuen betrekken bij de graffiti jams om zo de LGL’s als een “coole” locatie te promoten en 
ze te motiveren om zich door te ontwikkelen als street art artiest. 



JAMS 2020 
 
Mient jam januari – 25 januari 

Tijdens deze jam hebben we contact gelegd met drie nieuwe jonge graffitischrijvers. THSA heeft gezorgd voor 
een set kleuren en begeleid bij het maken van één wand in dat kleurenthema om deze jongens zo te motiveren 
gebruik te maken van de hall of fame. 

Zuiderpark jam – 21 juni 

Tijdens deze jam waren tien graffitischrijvers aanwezig. We hebben weer de jonge graffitischrijvers van de Mient 
jam in januari uitgenodigd om hen een kans te geven samen met een aantal oudere graffitischrijvers die vaak de 
hall of fame gebruiken een muur te maken. Deze jam werd door zowel jong als oud goed ontvangen.  

Blockjam Zuiderpark jam - 21 augustus 

 Op vrijdag 21 augustus hebben we tijdens Blockjam Escamp in het Zuiderpark een graffiti jam gehouden waar 
12 graffitischrijvers op af kwamen en drie platform artiesten; Jet Opperman, Zepp van der Spek en Patrick 
Outliner. Op deze jam was een mix van jonge en oudere graffitischrijvers aanwezig. De reacties waren goed en 
er hebben wat nieuwe jonge schrijvers aangesloten die een tijd niet langs zijn geweest op de jams, erg positief 
dus! 

Opening Zuiderpark jam – 9 oktober 

 Op 9 oktober heeft de opening/ viering van 20 jaar Zuiderpark plaatsgevonden. Tijdens deze jam hebben we 
met 10 personen een jam gehouden in het Zuiderpark en is er kort stilgestaan bij de uitbreiding van het park 
met wethouder Martijn Balster. 

Sweatshop jam 30 november – 16 personen 

Omdat jams op de hall of fame wegens corona maatregelen niet waren toegestaan zijn we voor deze jam 
uitgeweken naar het skatepark de Sweatshop waar in december 2019 ook een graffiti jam is gegeven. Er waren 
16 mensen aanwezig tijdens de jam verspreid over het binnen- en buitenterrein van de Sweatshop i.v.m. de 1,5 
meter. In totaal waren er 8 (jonge) graffitischrijvers en 8 platformartiesten; Micha de Bie, Ringo Mollinger, Tobias 
Becker Hoff, Jan-Willem de Haan, Nanne Boere, Serge KB & Zepp van der Spek. Hier is voor gekozen om de jonge 
schrijvers ook in aanraking te laten komen met street art en de positieve kant van graffiti te belichten. Dit werd 
positief ontvangen, de jonge schrijvers toonden zichtbaar interesse in het werk wat door de platform artiesten 
werd gemaakt. 

 
Mini jams – 26 november & 6 december 

Vanwege de corona maatregelen konden er helaas geen grote jams meer worden georganiseerd op de hall of 
fame vanwege het beperkte aantal mensen wat we legaal mochten uitnodigen. Daarom is ervoor gekozen om 
twee kleine jams te organiseren waarin totaal zes graffitischrijvers langs konden komen.  

Indoor paintjam – uitgesteld naar 2021 

Op 16 december stond er een indoor jam gepland voor maximaal 30 man zodat we weer wat meer mensen 
konden uitnodigen om langs te komen. Helaas is deze activiteit door het ingaan van de totale lockdown niet 
doorgegaan en wordt deze verschoven naar 2021. 

 



3.3 MUURSCHILDERINGEN EN COATING 
Street Art betreft meer dan graffiti; het gaat om kunst in de openbare ruimte die voor iedereen kosteloos en ten 
alle tijd te bezichtigen is. Om deze manier van creatieve uiting in een ander daglicht te zetten voorkomen we de 
aantrekkingskracht van illegale graffiti.  

De meeste muurschilderingen in de openbare ruimte hebben ook een preventieve werking. Door onderlinge 
respect binnen de graffiti en street art scene wordt er niet of nauwelijks geklad op muurschilderingen. Daarnaast 
wordt er op risicovolle locaties een beschermende coating aangebracht. Hierdoor kan het werk gemakkelijk 
worden schoongemaakt en het verlengt bovendien de houdbaarheid en kwaliteit. Wanneer er de mogelijkheid 
is om het werk snel schoon te maken is gebleken dat men snel de vasthoudendheid verliest om weer illegaal op 
het kunstwerk te spuiten. 

In 2019 zijn er weer een groot aantal (muur)schilderingen gemaakt voor verschillende projecten. Het grootste 
project was de tweede en laatste fase van het Binckhorst Street Art Route met 7 nieuwe buiten schilderingen in 
dit gebied. Daarnaast heeft de schildering aan de Goudriaankade met de iconische ooievaars voor veel positieve 
aandacht voor street art op Social Media gezorgd.  
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De volgende (muur)schildering zijn in 2020 gerealiseerd (inclusief participatieprojecten) 

Centrum: 

• Nina Valkhoff: Achterom, Raven 
• SoGoshow, Zesta, Page33, Marilou Klapwijk, Dünya Atay: Achterom, Kattensteeg 
• Collin van der Sluijs: Wagenstraat, Koolmees 
• RichLab, Jawgem: Prinsegracht, Humanity House 
• Gordon Meuleman: Bagijnestraat: Portret Sophia 

Segbroek: 

• Zepp van der Spek, Roos van der West: Ieplaan, gedicht typografie 
• Ringo Molliner, Jawgem: Vlierboomstraat: Godin van de Oogst 
• Patrick Outliner, Byond Graffiti: Blauwe Druifjespad, Bloemen 
• Micha de Bie, Erwin Verkade, Enigma Geometrics, Dario Goldbach: Beeklaan, Abstract  
• Leo Heusdens, Joost Luijben: Thorbeckelaan, Stadsvogels 
• Jochem Cats, Pioenweg/Hyacintweg, Pauw 

Escamp: 

• Cosh: Eeldeplantsoen 31 sportende kinderen 
• Klash: Roemer Visscherstraat 13, sportende kinderen 

Laak:  

• Micha de Bie: Waldorpstraat, HS Kwartier 
• Zesta, Page33, patrick artdrenaline: Waldorpstraat, T-Mobile 

  

  



3.5 EDUCATIE / PROFESSIONALISERING 
Binnen de categorie educatie functioneert THSA als opleider voor verschillende doeleinden. Naast het 
begeleiden van jonge kunstenaars bij het bereiken van hun doelen, gaf THSA-voorlichting aan basisscholen over 
illegale graffiti en leerde verschillende doelgroepen Street Art als kunstdiscipline kennen door deel te nemen 
aan een workshop of een tour te lopen. De The Hague Street Art Tour valt ook onder de educatienoemer. De 
tourgidsen passen hun lesstof aan op de groep. In 2019 zijn er ook verschillende tours georganiseerd in de 
Binckhorst tijdens de Fokkerhaven festival en tijdens ART The Hague. In de laatste editie van het THSA-magazine 
is de tourkaart van de Binckhorst meegenomen. Daarnaast zijn er bordjes gemaakt om bij de muurschilderingen 
op te plakken en informatie geven van de muurschilderingen. De tourhuisjes worden één keer per jaar uitgebreid 
gecontroleerd. 

WORKSHOPS <21 JAAR 
Er zijn totaal 19 workshops gegeven aan 435 leerlingen.  

Organisatie Aantal workshops Totaal aantal deelnemers 

Buurthuis SamSam 1 12 

Buurthuis de Mussen 2 22 

Basisschool de Buutplaats 1 82 

Compananny 1 15 

Masterpeace 5 125 

Maris College 4 72 

Grotius College 2 50 

Rosa Basisschool 2 39 

Voor Welzijn Loosduinen 6 18 

  

WORKSHOPS > 21 JAAR 
Er zijn in 2020 door de opgelegde maatregelen geen workshops boven de 21 jaar gegeven. 

WORKSHOPS TIJDENS EVENEMENTEN 
Alle evenementen zijn in 2020 afgelast door de pandemie. 

STREET ART TOURS MET GIDS 
  

Organisatie Locatie Totaal aantal deelnemers 

Grotius College (2 x) Binkhorst 50 

 

 



3.6 VOORLICHTING 
In 2020 zijn totaal 19 voorlichtingslessen gegeven aan 429 leerlingen 

School Groep Aantal lessen Aantal leerlingen 

De Springbok 6 1 25 

OBS Houtwijk 7 & 8 2 38 

De Oase 7 & 8 4 121 

Pastoor van Ars 7 & 8 4 60 

Basisschool de Horizon 8 2 44 

Segbroek college Brugklas 3 75 

Rosa Basisschool 7 & 8 3 66 

Totaal 2020  19 429 

 

3.7 PARTICIPATIE 
Participatieprojecten creeeren een inherent verantwoordelijkheidsgevoel voor hun buurt en daarmee ook een 
gevoel van eigendom van hun muurschildering. Participatie kan op verschillende manieren worden ingezet bij 
de uitvoering van onze projecten. Een van de meest voorkomende methodes die wij toepassen is dat we de 
buurtbewoners laten stemmen op een ontwerp, onderwerp welke aansluit bij de buurt of zelfs specifeike 
artiesten waarvan wij denken dat ze de buurt kunnen laten spreken via hun visuele uitingen. Zo worden 
buurtbewoners actief betrokken bij het gehele proces.  

Door de Corona maatregelen moesten we nieuwe manieren bedenken om buurtbewoners te betrekken bij de 
participatieprojecten. Dit hebben we gedaan door meerdere fysieke en digitale (nieuws)brieven te sturen 
waarbij bewoners op de hoogte werden gehouden van de laatse ontwikkelingen en konden reageren op 
beslissingsmomenten tijdens het proces. Er konden bijvoobeeld ook in sommige gevallen ideeën worden 
ingezonden en kon er op een uiteindelijk ontwerp worden gestemd.  

De volgende muurschilderingen zijn door participatie van de omgeving tot stand gekomen: 

 

• Stedin object Beeklaan 
• Stedin object Blauwe Druifjespad 
• Stedin object Ieplaan  
• Stedin object Vlierboomstraat 
• Stedin object Beeklaan 
• Stedin object Thorbeckelaan 
• Stedin object Pioensweg 
• Stedin object Roemer Visscherstraat 
• Stedin object Eeldeplantsoen 31 
• Waldorpstraat, T-Mobile personeel 



• Achterom, Centrum (Kattenmuur) 

• Wagestraat, Centrum (Koolmees)  
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3.8 PLATFORMFUNCTIE 
Afgelopen jaar zijn er 4 kunstenaars aan het platform toegevoegd: Onno Barendrecht, Zepp van der Spek, Jamel 
Armand en Nina Valkhoff. De platformfunctie kent twee doelen, 1) illegale graffitischrijvers te motiveren om 
zich te laten ontwikkelen tot Street Art artiesten en ze daarbij een podium bieden en 2) Street Art als brede 
kunstvorm te exposeren. Het laatste is ook terug te zien in de diverse disciplines waar de aangesloten 
kunstenaars in thuis zijn. 

De kunstenaars zijn op verschillende manieren een podium aangeboden; door ze in te zetten voor verschillende 
projecten, online met hun eigen pagina op de THSA-website, door ontwikkelen van de THSA Tour, tijdens de 
jaarlijkse groepsexpositie INSIDE en in het THSA-magazine om het werk van de artiesten onder de aandacht te 
brengen.  

Door het hele jaar heen hebben is er op onze online platformen meer dan in andere jaren aandacht besteed aan 
de werkzaamheden van onze platformartiesten, ook wanneer dit bij andere opdrachtgevers zijn uitgevoerd. 
Daarnaast hebben we online acties gedaan zoals een artist take over van onze Instagram en een online ontwerp 
battle tijdens Halloween. 

THE HAGUE STREET ART MAGAZINE 
De zevende editie van het The Hague Street Art Magazine is op veel vlakken vernieuwd. Na feedback van de 
lezers en distributiepunten zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft de cover een nieuw ontwerp 
en is het formaat aangepast zodat het magazine dikker is geworden en rechtop kan blijven staan in displays. De 
gehele huisstijl heeft een kleine make-over gekregen om de aandacht niet af te leiden van de onderwerpen. Het 
papier is van glanzend naar mat voor een serieuzere uitstraling en minder last van reflectie. De teksten zijn 
korter en de beelden groter, aangezien beeld is waar het magazine om gaat! Verder hebben is er in deze editie 
meer aandacht besteed aan graffiti op de legale oefenlocaties met twee uitgebreide rubrieken: ‘Hall of Fame’ 
en ‘Graffiti Jams’.  

INSIDE GROEPSEXPOSITIE 
Vanwege de Corona pandemie en de daarvoor getroffen maatregelen was het helaas niet mogelijk een fysiek 
event met bezoekers te organiseren. Er hebben daarom diverse kleinere projecten plaatsgevonden die zouden 
zorgen voor het exposeren van de aangesloten platform kunstenaars. We staan natuurlijk in de startblokken 
klaar om zodra dit weer mogelijk is hier weer actief voor gaan plannen omdat we dan ook graag gebruik maken 
van de drang naar dit soort creatieve bijeenkomsten. 

ATELIER RAPPORTAGE 
Voor het 7de THSA-magazine hebben we aangesloten fotograaf Gordon Meuleman de opdracht gegeven 18 van 
onze aangesloten kunstenaars vast te leggen in hun werkomgeving. Deze portretten laten zien wat thuiswerken 
voor de kunstenaar betekent. We hebben daarbij de vraag gesteld wat de kunstenaars inspireert om zo de 
personen achter de kunstwerken te laten zien. De portretten mochten daarna door de kunstenaars worden 
gebruikt voor eigen promotie. De rapportage beslaat acht pagina's van het magazine.  

STICKERVEL 
De eerste 150 edities van het THSA Magazine kwamen met twee stickervellen. Onze platform artiesten kregen 
de mogelijkheid om een vrij ontwerp in te dienen ter promotie van hun werk. 
 

 

 



3.9 PROMOTIE EN SOCIAL MEDIA 
Naast het uitbrengen en verspreiden van de THSA Magazine worden de projecten met de artiesten van THSA 
ook gedeeld op de THSA websites en sociale media.  

• Facebook volgers is gestegen van 6577 naar 6831 
• Instagram volgers is gestegen van 2986 naar 4250 
• Linkedin volgers is gestegen van 0 naar 189 

Meer promotie voor THSA (en Den Haag!): 

• Naambordjes voor de schilderingen zijn geplakt in Segbroek en de Binckhorst 
• Graffiti jam zuiderpark 20 jaar met wethouder Martijn Balster 
• Interview Dario Goldbach over muurschildering Beeklaan bij Denhaag FM (minuut 50). 

 https://denhaagfm.nl/luisteren/?src=fm&t[year]=2020&t[month]=5&t[day]=11&t[hour]=8 
• Tv Interview bij RTV discuss over graffiti Hall of Fame Zuiderpark. 
• Live street art demonstratie bij seizoen opening Dakota 
• Online artist take overs op instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. HAAGS HIPHOP CENTRUM – H3C 

7.1 BEOOGDE PLANNEN 
De muzikale tak van Aight heeft zich in 2020 goed staande weten te houden en heeft voornamelijk het Haags 
Hiphop Centrum ontwikkeld tot een plek waar alles en iedereen samenkomt, zij het on- of offline. 
Het jaar begon zoals elk ander jaar, met diverse events op de planning zoals de spitsessies, de Ableton Push & 
Play producers bijeenkomst, I Love Hiphop festival, scratch sessies, workshops voor Talent Event, een eigen area 
en showcase op Bevrijdingsfestival en daarnaast nog het wekelijkse programma in het H3C. 
Dat er voor een groot deel roet in het eten is gekomen mag duidelijk zijn. De positieve kijk op zaken en de 
optimistische blik heeft ervoor gezorgd dat er op een organische manier vanaf Maart van het offline, fysieke 
plan is toegewerkt naar een volledig online weekprogramma.  

7.2 NIEUWE MEDIA 
In Juni werden de regels versoepeld waardoor een groot deel van het programma weer in het centrum kon 
worden voortgezet. Ook werden nieuwe plannen gemaakt, zoals een samenwerking met de Rotterdamse 
Helderheidbokaal en de woordkunstcompetitie “Spoken 070”. 
 
Door de beperkt mogelijkheden aan activiteiten elders, werden er in de zomer een aantal workshops 
aangevraagd zoals studio sessies voor kids, hiphop middagen en workshops op locatie. 
Ondertussen liep een deel van het online programma op het Youtube kanaal van het Haags Hiphop Centrum (de 
Aighttube) ook door. 

7.3 RESIDENTIE ORKEST 
Naast dit alles is er dit jaar gestart met een samenwerking met het Residentie Orkest in verschillende vormen. 
Stage Your Voice is een project mede bedacht door Aight waarin jonge talenten van allerlei disciplines de kans 
krijgen op coaching, optredens met het Residentie Orkest en meer. Hierin werden door Aight juryleden en 
coaches verzorgd en ook komt het logo uit de koker van Aight. Dit project is grotendeels offline gerealiseerd en 
deels online. De andere samenwerking had iets directer verband met het hiphop centrum. Samen met een 
musicus van het Residentie Orkest werden in de H3C Studio drie muziekstukken (in de hiphop “beats” genoemd) 
gemaakt. Deze werden op bladmuziek uitgewerkt en gepresenteerd aan een vijftal rappers, die hier vervolgens 
drie volledige nummers van maakten met hun teksten. Vervolgens werden deze nummers opgenomen en er 
werden video’s bij gemaakt. Kers op de taart was een uitvoering van de nummers en een samenwerking met 
Diggy Dex in het Paard van Troje tijdens sPEAK UP!, een event op 21 september in samenwerking met het 
Residentie Orkest en Masterpeace. 

7.4 EVENT OVERVIEW 
Ondanks alles was 2020 alles behalve een non-productief jaar: er werd een showcase met 12 artiesten 
(oorspronkelijk bedoeld voor op Bevrijdingsfestival) in het Paard tijdens het UIT Festival gedaan, er werd in een 
schrijverskamp voor “gevorderden” een EP gemaakt in een weekend, er werd een masterclass 
“Muziekindustrie” gedaan, workshops in het kader van Talent Event gegeven en de opname studio zag een 
stijging in het aantal betaalde sessies.  
 
Om het jaar mooi af te sluiten werd gevraagd of er vanuit H3C artiesten en DJ konden worden verzorgd tijdens 
de “Inside Out” livestream vanuit de Pier. Deze livestream was bedoeld om jongeren te bereiken en hier stonden 
dus ook grote namen zoals Jebroer, Bilal Wahib en Frenna. 
 
Voor het festival I Love Hiphop is 2020 een “verloren” jaar. Er is lang gewacht met de knoop doorhakken maar 
uiteindelijk bleek het niet mogelijk te zijn om op een normale manier het festival te organiseren. De subsidies 
konden zo goed als allemaal doorgeschoven worden naar 2021, dat speelde uiteraard ook mee in de beslissing. 
Dit was een grote tegenvaller aangezien het overgrote deel van de muziek line up tijdig rond was en 
veelbelovend. Exclusieve optredens van onder andere Het Verzet (NL) en Cormega (USA) zouden deze editie 
onvergetelijk moeten maken. 



8. DANS 
Waar de dansactiviteiten van Aight normaliter letterlijk en figuurlijk zorgen voor veel beweging bij onze 
achterban, waren de dansers door alle maatregelen een geruime tijd van het jaar beperkt in hun passie. Door 
alle onzekerheden die het coronavirus met zich meebracht, en dan in het bijzonder op het gebied van sport en 
bewegen, hebben de coronamaatregelen de dansactiviteiten zwaar beperkt. De dagelijkse lessen in het Haags 
Hiphop Centrum, de optreedmomenten en de vele evenementen die Aight organiseert voor de dansers kwamen 
ineens on hold te staan en dit gooide hier ook roet in het eten wat betreft alle grootse plannen voor 2020. Na 
de eerste lockdown waarbij weinig tot niets mogelijk was door alle pogingen om de verspreiding van het virus 
in te perken heeft Aight toen het weer mocht de stap gemaakt om alle danslessen buiten plaats te laten vinden 
op het Laakveld aan de Capadosestraat. Dit tot grote vreugde van onze achterban. Alhoewel we daar een stuk 
beperkter waren qua faciliteiten voelde het wel als terug gaan naar de roots van de dans, namelijk de straat.  

 

8.1 HEAVY HITTERS 
Normaliter komt hier een super trots verhaal over alle evenementen en competities die zijn aangedaan door 
onze toppers van de Heavy Hitters. Helaas is het dit jaar anders gelopen dan wij voor ogen hadden. Zo goed als 
alle dansevenementen zijn afgelast en gingen niet door. Deze evenementen vormen normaal de rode draad in 
de planning voor de Heavy Hitters dus dit was voor de groep een grote switch om dit niet meer te hebben. Een 
aantal uitnodigingen voor evenementen buiten Nederland zijn zo ook komen te vervallen tot grote teleurstelling 
van de dansers. Deze situatie bracht ook zeker iets positiefs mee voor de Heavy Hitters. Waar normaal de druk 
er altijd op ligt om te presteren en klaar te zijn voor alle competities en battles had de rust die ons werd opgelegd 
door alle beperkingen rondom corona ook een mooie kant. Iedereen kon weer even terug naar waarom iedereen 
is begonnen met dansen, en dat is de liefde voor het bewegen en dit delen met gelijkgestemden. Waar de druk 
van alle competities en battles wel het beste in de dansers naar boven haalt qua prestaties, zorgt het ook voor 
veel stress en spanning. 2020 was hierdoor dus een jaar waarbij de talenten weer echt weer in verbinding 
kwamen met waarom ze ooit zijn begonnen met breakdance en met elkaar.  

8.2 DOIN IT IN THE PARK  
Na de eerste lockdown van medio maart zijn de lessen van het Haags Hiphop Centrum compleet stilgevallen en 
zijn wij, om onze achterban in beweging te houden, online in actie gekomen door verschillende tutorials, 
workshop en workouts online te plaatsen. Toen bleek dat sporten voor de jeugd in de buitenlucht wel weer 
mocht zijn wij met Aight op zoek gegaan naar een mogelijkheid om onze danslessen op een buitenlocatie te 
geven. Omdat wij bij ons pand aan de van der Kunstraat geen mogelijkheid hebben om dit buiten te kunnen 
verzorgen moesten wij verder kijken. Hierbij is onze samenwerking met WSDH(Werkgever Sportclubs Den Haag) 
erg waardevol gebleken. Via deze weg zijn wij gekoppeld aan de beheerders van het Laakveld aan de 
Capadosestraat en kregen wij alle ruimte om op die sportlocatie onze danslessen uit te rollen. Vanaf dinsdag 19 
mei konden wij hier terecht en hebben wij met groot succes hier met gepaste voorzorgsmaatregelen de lessen 
fysiek kunnen hervatten. Na een paar weken voornamelijk binnen te hebben gezeten voelde de lessen in de 
buitenlucht als een verlossing voor de leerlingen. De animo was erg groot en iedereen was blij om weer iets 
vrijer te kunnen bewegen in het bijzijn van andere dansers. 

  



8.2 SLAGWERK DEN HAAG  
Na elkaar meerdere keren in het werkveld tegen te zijn gekomen en nadat wij erachter kwamen dat wij praktisch 
buren zijn en nog geen 500m van elkaar verwijderd zijn hebben we de banden met Slagwerk Den Haag(SDH) in 
2020 versterkt. In een eerder stadium heeft Aight breakdance workshops in opdracht van SDH verzorgd en dit 
is de toedracht geweest om eens te kijken wat wij eventueel een samen zouden kunnen doen. Aangezien 
breakdancers niet veel meer nodig hebben dan een ritme of een beat en SDH dit als de beste kan verzorgen is 
de samenwerking erg logisch. Het leek SDH interessant om een experiment te doen waarbij zij breakdancers van 
het Haags Hiphop Centrum een zogeheten MYO armband omdoen. Deze armband registreert bewegingen en 
deze kan je koppelen aan verschillende geluiden, effecten en soundscapes. Op deze manier wordt de danser zelf 
het muziekinstrument en is hij/zij zelf in charge van de muziek waar op gedanst wordt. Uniek en een erg 
interessant onderzoek om te kijken wat je kan bereiken door een breakdancer te koppelen aan deze technologie. 
Het doel was om een kleine presentatie voor te bereiden en deze op te voeren tijdens het Slagwerk Den Haag 
Bootcamp in de herfstvakantie, maar helaas hebben nieuw aangescherpte coronamaatregelen dit evenement 
doen cancellen.  

8.4 HIPHOP CENTER BERN 
Waar wij in 2019 met 10 jongeren richting Zwitserland zijn vertrokken voor een uitwisseling met het Hiphop 
Center Bern was het in 2020 de bedoeling dat wij een groep Zwitsers zouden ontvangen in Den Haag. Helaas 
heeft ook dit niet door kunnen gaan en is dit verplaatst naar de zomer van 2021. Wij hopen dat het dan wel 
plaats kan vinden zodat wij onze Zwitserse vrienden kunnen laten ervaren hoe een Haagse zomer aanvoelt. 

8.5 NEDERLANDSE BREAKING LEAGUE 
Nadat de NBL in 2019 een eigen stichting is geworden waren alle pijlen gericht op 2020 om hier groots uit te 
pakken. Helaas heeft de NBL na 3 keer het kick off evenement uit te hebben gesteld ervoor gekozen om het hele 
jaargang van 2020 aan zich voorbij te laten gaan wat betreft fysieke evenementen. Er is in aanloop naar 
november 2020 nog wel een poging gewaagd om één evenement namens NBL te organiseren, maar ook dit is 
helaas niet mogelijk gebleken vanwege nieuw aangescherpte beperkingen rondom events. Vanwege deze 
beperkingen op fysieke events heeft de NBL zich achter de schermen ingezet om de huisstijl en opzet van de 
competitie een nieuwe twist te geven en de groei die de organisatie heeft gemaakt beter reflecteert. De 
beperkingen veroorzaakt door het Corona virus hebben de NBL de ruimte geboden om deze stappen te maken. 
Zo is de NBL klaar voor de komende jaren, waarin hopelijk een stuk meer mogelijk zal zijn. 
  



8.6 PLANNING 
 

  2020 Dansevents & Producties Locatie 
16 januari Hiphopdag Francois Vatel  Haags Hiphop Centrum 
19 mei t/m 
25 juni Doin it in the park Laakveld, Capadosestraat 
13 augustus Follow your Dreams online festival  

28 oktober 
Kunstenaar in de klas workshops en 
optreden Archipelschool 

3 sept-heden 
Vaste breakdancelessen OBS de 
Spoorzoeker  

27 juli- 7 
augustus 

Zomerschool activiteiten, breakdance en 
graffiti BS de Buutplaats 

 

2019 Masterclasses Locatie 

28 maart Sportpsychologie sessie Haags Hiphop Centrum 
 
  

 
 

 


