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Bestuursverslag

Algemeen
Veem Huis voor Performance (Stichting Het Veem Theater) is een productiehuis voor Amsterdams dans- en
performance talent. We produceren het werk van talentvolle makers die hoofdzakelijk van de vier
verschillende en voor ons artistiek relevante opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
komen: de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling, de Mime Opleiding, DasArts Master of Theatre en
Amsterdam Master of Choreography (AMCh). Ons huis creëert voor hen een unieke basis in Amsterdam;
vruchtbare grond waar zij de juiste voorwaarden en context vinden om hun werk te ontwikkelen.

Het jaar 2015 – inhoudelijk
2015 was een jaar van transformatie. Terwijl aan de ene kant het financiële resultaat van 2014 ons dwong nog
verder te bezuinigingen, trad tegelijkertijd eind 2014 een nieuwe artistiek directeur aan. In het kader van
‘never waste a good crisis’ en ‘onder druk wordt alles vloeibaar’, hebben het Veem Huis team, onze
kunstenaars en veel partners in de stad, in het land en in het Europese performance landschap de schouders er
onder gezet en met veel overgave ondanks alles in 2015 een bruisend huis neergezet. Op basis van het
beleidsplan 2013-2016 en met heel beperkte middelen kwam zo een nieuwe energie vrij, vormden we ‘Het
Veem Theater’ om tot ‘Veem Huis voor Performance’ en evolueerden we verder als toonaangevend huis in de
stad en in het internationale performance kunsten landschap.

Wij zijn als Veem een huis in Amsterdam waar kunst, politiek, nieuwe gedachten en mensen
samenkomen. Elke voorstelling zien we als een nieuw voorstel, als een gedachte-experiment dat we met de
kunstenaar en het publiek aangaan. In aanloop naar het nieuwe kunstenplan toe zijn we dat dit jaar al meer en
meer gaan vormgeven. Met zorg en aandacht scheppen we de juiste context om performance en discours te
ontwikkelen en te delen met publiek. Samen met de kunstenaar ontwikkelen we een traject op maat, maar
tegelijkertijd is er ook persoonlijke aandacht voor de toeschouwer. Een bezoek aan het Veem is steeds minder
anoniem in die zin dat er aandacht wordt gegeven aan hoe je binnenkomt, aan wie je bent en dat elke
toeschouwer telt.

Onze kunstenaars tonen met hun werk een mogelijkheid voor een radicaal andere manier van kijken
naar de wereld. Juist in een tijd waarin we bewegen tussen economische crisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis
en politieke crisis, geloven we meer dan ooit dat er nood is aan andere, verschillende wereldbeelden en
perspectieven. Kunst stelt onze status quo ter discussie en toont of verbeeldt dat er een alternatief is, abstract
of heel concreet. Ons huis biedt ruimte aan het oefenen van ‘anders kijken’, aan verschillende stemmen, aan
dat conflict van mogelijkheden en het ‘oneens zijn’.
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Om de juiste context te scheppen voor dat ‘anders’ kijken is een huis nodig dat leeft en vertrouwen
uitstraalt. Een plek waar je graag komt en waar een zekere mate van gemeenschapsgevoel aanwezig is en
daaraan hebben we dit jaar heel bewust aan gewerkt. We zijn met het Veem meer ruimte gaan vrijmaken voor
de toeschouwer door programma’s, debatten en werksessies te organiseren en toeschouwers meer en meer
aan te spreken als actieve deelnemer. We willen een plek zijn waar performance hand in hand ontwikkeld
wordt met een bijbehorende context en discours, midden in de wereld en samen met en voor een publiek en
daarmee maakten we dit jaar een start.

We produceerden het werk van makers als Marta Ziolek, Alma Söderberg, Ola Maciejewska en Rodrigo
Sobarzo. Toerden debijzondere performances van deze makers en werk uit voorgaande jaren internationaal en
wanneer het in ons eigen huis stond creëerden we een context waarin hetwerk ingebed werd. Zo nodigden we
bij Alma Söderberg’s solo Nadita bijvoorbeeld elke avond een andere expert uit het veld uit om na de
performance het podium over te nemen en een discursieve respons vanuit zijn of haar fascinatie/onderzoek te
geven en organiseerden we bij Marta Ziolek een avond waarin twee curatoren in gesprek gingen over het
programmeren van performance werk.

Naast het produceren van volwaardige producties, ontwikkelden we in samenwerking met ICK dankzij
de incidentele talentontwikkelingsgelden een residentieprogramma voor beginnende makers; de At Work
Sessies. Waarbij we drie makers tegelijkertijd uitnodigen om twee weken bij ons in huis aan de slag te gaan,
terwijl Outside Eyes hun begeleiden en feedback geven. Tijdens deze sessies gaat het niet om het produceren
van werk, maar juist om het onderzoek doen en uittesten van een voorstellingsidee; voordat het idee wellicht
verder ontwikkeld wordt. De At Work Sessies worden afgesloten met een ‘deelmoment’ of ‘sharing’. Het
publiek wordt daarbij expliciet uitgenodigd om feedback te geven; met post-its in de hand,specifieke vragen
van de makersen soep voor de aanwezigen achteraf. Zo leiden de At Work Sessies tot constructieve
gedachtewisselingen tussen maker en publiek, waarmee deze jonge kunstenaar vervolgens weer verder kan.
Het is een ruimte die veel gemist wordt in het veld; de mogelijkheid om eerst een idee te onderzoeken alvorens
de productiemolen in te gaan. We vinden het ontzettend belangrijk deze ruimte voor beginnend talent te
creëren. We zagen direct terug hoe waardevol dit voor de ontwikkeling van een jonge maker is. De At Work
Sessies zetten we dan ook in 2016 en daarna door.

Naast de jonge makers hadden we ook internationaal gerenommeerde makers in huis. Zo werkten we
samen met het Stedelijk Museum om een programma rondom het werk van Maria Hassabi neer te zetten met
performances en gesprekken in onze beiden instellingen. Germaine Kruip was bij ons in residentie, wat we
samen organiseerden met de Oude Kerk, waar tegelijkertijd haar solotentoonstelling te zien was. Ze werkte
een week intensief in het Veem, in aanloop naar haar grote werk op het Kunstenfestivaldesarts in 2016. Voor
Germaine Kruip was het bijzonder waardevol, omdat ze hier in alle vrijheid iets uit kon proberen waar ze in het
grote productiemodel bijna nooit de ruimte voor krijgt. Het leidde tot een fascinerende presentatie waarin
haar onderzoek naar lichte te zien was en het trok een internationaal kunstpubliek naar het Veem tijdens
Amsterdam Art.

We geloven dat een productiehuis in deze tijd in contact moet staan met het hele ecosysteem van het
dans- en performance veld. De residenties zoals die van Germaine Kruip zijn daar een belangrijk onderdeel in.
Daarnaast staan we ook in nauw contact en uitwisseling met de opleidingen en presenteerden we dit jaar weer
projecten en afstudeerwerk van onder meer de Mimeopleiding en de SNDO. In het festival Come Together dat
we dit jaar voor het eerst mede-organiseerden in samenwerking met NBprojects, Frascati, Neverlike/Keren

maandelijkse BAU-meetings in het Veem plaats. Allemaal verbindingen waarvan we zien dat ze bijdragen aan
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het bruisende dans- en performance veld in Amsterdam en die we vol overtuiging doorzetten in 2016 en
daarna.

In 2015 creëerden we ook expliciet meer ruimte voor het ontwikkelen van discours. Voor ons is een
evenement geslaagd als het discussie te weeg brengt, mensen geraakt zijn, napraten en/of denken. Daarbij
komt dat door het wegvallen van het Theater Instituut Nederland in 2013 er gebrek aan analyse, reflectie en
debat voor de sector is ontstaan en we willen die op een nieuwe manier invullen. In dat licht organiseerden we
bijvoorbeeld afgelopen jaar onze eerste zeer succesvolle boekpresentatie van ‘Artist at Work’ van Bojana Kunst
(i.s.m. Walter König Bookshop van het Stedelijk Museum) en vond de eerste Reading and Research group
plaats, waarin tweewekelijks een samenkomst was rondom teksten over kunst en arbeid.

De Mezze Talks, het format dat het Veem sinds een paar jaar hanteerde om na te praten met een
kunstenaar over een voorstelling met een aantal genodigden, hebben we gedurende het afgelopen jaar
omgevormd naar The Sunday Scene. Omdat we het artistieke gesprek zeer belangrijk vinden en juist daarom
niet alleen achter gesloten deuren willen voeren, zoals bij de Mezze Talk het geval was, maar dit juist willen
delen met een internationaal en breed publiek. Elke eerste zondag van de maand host Noha Ramadan
(choreografe en performer) in het Veem deze live radio-podcast. Centraal staat een diepte interview met een
‘artistieke geest’; zo kunnen zowel een choreograaf als curator aanschuiven. Dramaturg en journalist Robbert
van Heuven presenteert de maandelijkse rubriek ‘het weer’. Hij geeft ons een update over het
(cultuur)politieke klimaat. Nienke Scholts, dramaturg bij het Veem, presenteert de laatste nieuwtjes over het
Amsterdamse dans- en performance veld en een selectie van wat er in Amsterdam, Nederland en de rest van
de wereld in de dans en performance scene op de agenda staat. De radio-uitzending is overal ter wereld te
ontvangen en terug te luisteren, we hebben dan ook luisteraars van Brussel tot Mexico-stad. Voor een
internationale scene die veel reist, draagt The Sunday Scene bij aan een gevoel van gezamenlijkheid.

In onze huisevenementen zijn we discours en performance nog meer samen gaan brengen, wat
spannende programma’s opleverde en een nieuw breed publiek trok. Tijdens het huisevenement over
Klimaatverandering en Verbeelding bijvoorbeeld, sprak de wethouder Duurzaamheid van de stad Amsterdam,
zagen we lecture-performance ‘The Methaphors’ van Jeroen Peeters en Jozef Wouters en gaven we vervolgens
gesprekken aan ronde tafels vorm waar het diverse publiek (van kunstenaar tot marinebioloog, van manager
van een cultuurinstelling tot activist, van woordvoerder van de wethouder tot cultuurcriticus) met elkaar in
discussie ging. ‘This needs a follow-up!’ werd er aan het einde geroepen.

We sloten het jaar af met het Bâtard festival; een festival dat jaarlijks in Brussel in de
Beursschouwburg plaatsvindt en afgelopen jaar voor het eerst in ons huis doorging. Veem en Bâtard delen het
geloof in de noodzaak dat we niet alleen de werken zelf maar ook de context er omheen moeten bevragen en
vormgeven. Theorie, debat en performance gaan bij ons hand in hand. We presenteren samen – over de
grenzen heen – één programma dat in de ene stad begint en in de andere stad verder gaat. Één festival in twee
steden. Met de ondertitel ‘Closing the Space between us’ kreeg dat deze december, net na de aanslagen in
Parijs, nog een extra politieke lading. Bâtard presenteert de meest uitdagende performance kunstenaars
(afkomstig uit een dans, theater of beeldende kunst traditie) uit Europa. Al met al was Bâtard een passend
slotstatement van hoe het Veem zich in 2015 heeft gepositioneerd; vooruitstrevende performance, politiek, in
de wereld, met context en discours. Recensent Marijn Lems van de Theaterkrant schreef: ‘een uniek
evenement in Nederland: een thematisch samenhangend, theoretisch onderbouwd performancefestival dat
inzet op ontmoeting en dialoog’.
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In 2015 moesten we hard op de rem trappen en nog beter omgaan met onze mogelijkheden en
middelen. Het bestuur constateert dat dit in 2015 uitstekend gelukt is en dat er op de kwaliteit van de
programmering niets voor ingeleverd is, maar juist door creativiteit, innovatie en samenwerking nieuwe
spannende evenementen bij zijn bijgekomen. Het is een groot compliment aan het team van het huis dat dit is
gelukt. Dit jaar heeft ons dus ook laten zien waar kansen liggen. Kansen die we volop grijpen om ons huis nog
steviger te maken. Met een bevlogen en kritische houding kijken we hoe we de plek voor experiment en
toekomst nog duurzamer kunnen maken. Hoe we verbindingen met onze omgeving sterker maken, terwijl we
tegelijkertijd het compromisloze en radicale werk blijven produceren waar Het Veem voor staat. Het Veem
vindt het belangrijk actief een rol te spelen in het nadenken over hoe onze praktijken duurzaam vormgegeven
kunnen worden, voor zowel het huis zelf als het veld in bredere zin en zet zich daar volop voorin.

Met de energie, inspiratie en de overtuiging dat we het afgelopen jaar kregen van de performances,
ontmoetingen, discussies, lezingen, gesprekken in ons huis en daarbuiten gaan we met veel passie en
overtuiging door de toekomst in; op naar 2016 en daarna...

Netwerk
Het internationale netwerk van Het Veem Huis is sterk, zo presenteerden we activiteiten in het framework van
het Life Long Burning (met o.a. danceWEB Vienna, workspacebrussels, Cullberg Ballet Zweden en Ultima Vez)
waar we nu sinds ruim drieënhalf jaar onderdeel van uitmaken

Dat de ‘footprint’ van Het Veemhuis veel verder reikt dan de Nederlandse context was ook waarneembaar bij
het openstellen van de plannen voor 2017-2020. Dit is deels het gevolg van de veel grotere zichtbaarheid van
Veem Huis voor Performance waar de artistiek directeur direct na haar aantreden eind 2014 op heeft ingezet
en dat zich terugbetaald in een sterkere plaatselijke, landelijke en internationale positie. Als gevolg daarvan,
vonden er talloze gesprekken plaats met instellingen die structureel en langdurig met ons willen samenwerken.

Kwantitatieve gegevens en prestatieafspraken en publieksbereik

Net als de voorgaande jaren in deze kunstenplanperiode zijn de prestatieafspraken ruimschoots gehaald. Zowel
bezoekersaantallen als aantal voorstellingen overtroffen de gemaakte afspraken. We zien echter wel een daling
van de bezoekersaantallen en de prestaties ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste reden hiervoor
is financieel; we hebben een ton minder aan activiteiten kunnen besteden door hard te bezuinigen. Die
bezuiniging heeft een direct effect op het aantal activiteiten, maar daarbij ook op de beroepskrachten die deze
voorstellingen produceren, promoten en verkopen. Die beroepskrachten hebben we veel te weinig op dit
moment. Dat zien we dan eveneens terug in de daling van de afzet in het buitenland. Daarbij is het Veem ook
getroffen door bezuinigingen in de omliggende landen. De uitkoopsommen zijn overal verlaagd en het Veem
heeft niet altijd genoeg capaciteit om dan bij te springen. Ook blijft het verspreiden van het werk in Nederland
een aandachtspunt.

met SPRING festival en Het Huis (Utrecht) zijn we Dankzij incidentele talentontwikkelingsgelden zijn
webegonnen met het vormgeven van een collectieve tour met performance werk in 2016. We bundelen daarin
het werk van jonge makers dat zich op het snijvlak van dans en theater begeeft in één programma, inclusief
een specifiek contextueel programma per speelplek. Zo willen we dit soort werk dat internationaal veel toert,
de Randstad uithalen en ook in andere steden laten zien. In 2016 gaat de eerste serie van start met Rodrigo
Sobarzo, Florentina Holzinger, Oneka von Schrader en Julian Hetzel. Zo werken we aan een duurzamer
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antwoord op deze vraag en committeren ons aan het creëren van een groter publiek en afzetmarkt voor dit
soort werk.

Wat zeer positief stemt is dat we zien dat in ons huisde nieuw soort activiteiten, die zijn ingezet na
september, een zeer hoog zaalbezettingspercentage halen (bijvoorbeeld boekpresentaties, The Curators’ Piece,
Bâtard festival). Ook zien we dat we bij deze activiteiten een heel nieuw publiek aanspreken. Het publiek wordt
breder en diverser; het is niet meer alleen de dans- en performance scene die elkaar al kent.

In 2015 zijn we daarnaast begonnen met het publieksplatform Les Spectateurs. Het is de plek waar de
expertise van de toeschouwer en de expertise van de maker elkaar ontmoeten. Het is in eerste instantie
bedoeld voor nieuwsgierige (mogelijke) toeschouwers die niet professioneel met kunst bezig zijn, maar wel
graag betrokken willen zijn bij theater. In de buurt rondom het Veem en andere sociale culturele locaties zijn
uitnodigingen rondgebracht met de vraag of mensen nieuwsgierig zijn naar het theater en dat ze van harte
uitgenodigd zijn zich aan te sluiten bij Les Spectateurs. Deze groeiende en geëngageerde groep heeft
uitwisselingsmomenten met makers die nieuw werk bij ons maken. Zo krijgen makers al in een vroeg stadium
de kans ideeën te testen en aan te scherpen. Les Spectateurs zijn mensen die veelal uit de buurt komen en het
theater nog niet van binnen kenden, maar op deze manier een inkijkje krijgen in het denk- en maakproces van
een jonge maker. Het Veem verankert zich zo in de buurt en verrijkt zich met de blikken van buiten.

Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat mensen zich het meest laten verleiden tot een
voorstellingsbezoek doordat iemand anders het hen aanbeveelt. Wie het hen aanbeveelt kan zowel de
recensent als de buurman zijn. ‘Les Spectateurs’ bekleden uiteraard deze ambassadeursfunctie. Zij kunnen
mensen om hen heen over het Veem vertellen en hun kennissen of vrienden vanaf 2017 tegen een
gereduceerd tarief meenemen.

Een ander belangrijke ambassadeursfunctie of gidsfunctie wordt bekleed door de partners met wie we
samenwerken. In 2015 werkten we onder meer met het Stedelijk Museum en Nieuwe Grond/Nederlands
Theater Festival samen. ’ Dergelijke samenwerking werken dan als een denkbeeldige megafoon. We werken
met deze grotere instituten samen, omdat zij iets bij ons zien dat ze zelf niet direct hebben. We blijven bij zulke
samenwerkingen dan ook trouw aan ons zelf; aan ons verhaal en ons medium.

‘The Curators’ Piece (A Trial Against Art)’ dat we met Nieuwe Grond/TF presenteerden in september
2015, is qua vorm en taal typisch Veem te noemen. Het is performatief, sterk internationaal georiënteerd en
theoretisch onderbouwd, maar het deelt een fundamentele vraag met de curator Anoek Nuyens van Nieuwe
Grond: welke rol moet kunst spelen in onze huidige maatschappij? Door de samenwerking met ’een dergelijk
instituut krijgt het werk een grotere context. Daarbij heeft het instituut een zeer grote achterban en op die
manier wordt onze specifieke stem versterkt en ons bereik buitengewoon vergroot. We zien dan dat
reserveringen direct goed lopen, we een nieuw publiek aantrekken en vele nieuwe likes krijgen op onze
facebookpagina.

Vrijkaartenbeleid
Veem Huis voor Performance hanteert expliciet een ‘geen-vrijkaartenbeleid’. Aan vrijkaarten zit een
kostenaspect en deze wordt aan de productie, de klant of de gast doorberekend. We vinden dit belangrijk
omdat het in de sector vaak zo is dat vrijkaarten ten koste gaan van het honorarium van de kunstenaar en
degene die het wél kunnen betalen vaak profiteren van het vrijkaartenbeleid. Dus iedereen betaalt in principe
(of het wordt doorberekend), maar we zorgen er tegelijkertijd voor dat er gepaste en relatief lage prijzen zijn,
om de evenementen zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ook gaan we vanaf 2016 aan de slag met het idee van
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‘Huisgenoten’; voor 60 euro ben je huisgenoot en kun je het hele jaar ‘gratis’ naar het Veem.

Kwantitatieve beschrijving activiteiten

Het Veem Huis voldeed ruim aan de opdracht in de standplaats. We zijn vooral verheugd over het op peil
blijven van het aantal bezoekers in Amsterdam. Verder werden 114 uitvoeringen gerealiseerd met 8393
bezoekers. Dit is hoger dan begroot maar een minder resultaat dan in 2014 toen vooral buitenlandse
voorstellingen en voorstellingen van het AHK bijdroegen aan de bezoekcijfers. Het bestuur constateert dat in
2015 met minder middelen, meer publiek werd bereikt.

Exploitatie resultaat
Het resultaat over 2015 bedraag 1936 positief. Er werden in tegenstelling tot 2014 geen frictiegelden
aangewend om tot dit resultaat te komen. Het bestuur is verheugd dat de genomen maatregelen in het begin
van het boekjaar 2015 tot dit positieve resultaat hebben geleid en dat we daarmee de continuïteit voor 2016
hebben gewaarborgd. We zijn ook verheugd dat de zittende directie deze moeilijke taak met zo nu en dan
moeilijke beslissingen met zoveel enthousiasme en elan heeft uitgevoerd.

Financiële positie
Ook dit jaar werden de consequenties van de vermindering van meer dan 50% van het budget van het Veem in

Prestatieverantwoording/ activiteitenplan Het Veem Theater 2015 Prestatieverantwoording/ activiteitenplan Het Veem Theater 2013

GEMEENTE
AMSTERDAM
Podiumkunsten, producerend
1. nieuwe producties

eigen producties 0 4 0 3
coproducties 6 4 6 12

2. reprises 3 3 3 6
3. voorstellingen

in Amsterdam 30 1380 38 1703 30 1380 36 1706
in de rest van Nederland 13 900 6 567 13 975 8 240

in het buitenland 22 2000 42 3614 22 2000 61 5746
4 anders

huisevenementen Amsterdam 6 6 260 6 6 271 6 6 266 5 5 271
mezze talk/ Sunday Scene Adam 6 6 120 4 4 63 6 6 120 4 4 79

5 anders
anders 9 11 1156
projecten met AHK Amsterdam 4 12 500 3 7 519 4 12 552 6 18 970

TOTAAL 25 89 5160 33 114 7893 25 89 5293 36 132 9012

FONDS
PODIUMKUNSTEN
Nieuwe productie 6 4 6 3
Reprise Productie 3 3 3 2
Nieuwe Co-productie 6 4 6 18
Reprise Co-productie 10 6 10 6
anders 16 15 1601 7 9 350

900 975
Noord 2 2
Oost 1 1
Midden
West 1 1
Zuid 1 1 4 120
Amsterdam (standplaats) 54 2260 51 2611 54 2318 54 2676
Rotterdam 2 2 231 2
Den Haag 3 1 125 3 1 36
Utrecht 3 3 211 3 3 84
Buitenland 22 2000 42 3614 22 2000 61 5746

TOTAAL 25 89 5160 33 114 8393 25 89 5293 36 132 9012

BEGROOT 2014 WERKELIJK 2014BEGROOT 2015

BEGROOT 2015

WERKELIJK 2015

WERKELIJK 2015 BEGROOT 2014 WERKELIJK 2014
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2013 verder voelbaar. Ten opzichte van 2014, waar een groot deel van het eigen vermogen werd
opgesoupeerd, moest er flink worden bezuinigd om het huis overeind te houden. We zijn erg blij dat de
genomen maatregelen er echter voor hebben gezorgd dat het eigen vermogen in 2015 niet verder omlaag is
gegaan, doordat we een licht positief resultaat hadden. In 2016 verwachten we wel een verzwakking van het
eigen vermogen. Belangrijk onderdeel van onze plannen voor 2017-2020 is om vanuit een stevig eigen
financieel fundament te vertrekken dat ons ook de ruimte moet bieden om ons eigen vermogen weer te
versterken.
Een gezonde bedrijfsvoering tot het einde van de lopende kunstenplan periode is alleen realiseerbaar als er
niets tegenzit en de eigen inkomsten op peil blijven. Gelukkig is dat in 2015 gelukt. De huidige werkdruk en
inzet zijn niet structureel vol te houden. Dat maakt ons kwetsbaar.

Naast externe relaties en fondswerving, maakt het ontwikkelen van een nieuw en alternatief verdienmodel
nadrukkelijk deel uit van de taken van de artistiek directeur Anne Breure. Deze artistiek directeur
vertegenwoordigt een jonge generatie die het veld betreedt in tijden van bezuinigingen en neemt daarom
vanzelfsprekend de uitdaging op zich om over alternatieve structuren en manieren van inkomen genereren na
te denken. Dat kost tijd, maar het ontwikkelen van dit verdienmodel samen met de zakelijk leider was de
prioriteit voor de eerste helft van 2015 en heeft al rendement opgeleverd in 2015, getuige het inhoudelijk en
financieel resultaat.

Continuïteit
De subsidie van de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten eindigt van rechtswege met ingang van
31 december 2016. Er kan wellicht geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of
vergoeding in dat verband. Het Veem dient dus rekening te houden met het feit dat vanaf 1 januari 2017 geen
subsidie meer wordt ontvangen.
Deze condities duiden op een onzekerheid op grond waarvan gerede twijfel kan bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van het Veem. Het bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende
verplichtingen te kunnen afwikkelen. Ondanks dat het onzeker is of het Veem aanspraak kan doen op een
additionele bijdrage van andere subsidiënten, gaat het bestuur uit van een positieve
continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is daarom opgesteld op continuïteitsbasis.

Liquiditeit en solvabiliteit
Het budget is met ingang van 2013 bijna 400.000,- minder geworden, en dat heeft ingrijpende gevolgen
gehad voor het team, voor het aantal kunstenaars dat we kunnen ondersteunen en voor de voorwaarden
waarmee het werk kan worden uitgevoerd.
We hebben geconstateerd dat het Veem Huis eigenlijk ondergefinancierd is, veroorzaakt door een krappe
financiering van het Fonds Podiumkunsten en frictie in het ontwikkelen van een succesvol verdienmodel in een
markt die zichzelf nog aan het uitvinden is. Het Veem Huis verdiend en is gediend bij een beter financieel
fundament. Dat kan en moet worden verwezenlijkt in de volgende kunstenplanperiode die van 2017-2020
loopt.
We sluiten 2015 af met een klein overschot. Het eigen vermogen staat daarom ook in 2016 onder druk. Dit kan
de continuïteit van de stichting in gevaar brengen, versterking van het eigen vermogen is noodzakelijk in de
periode 2017-2020.
Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat hiervoor ook draagvlak bij het Fonds Podiumkunsten, bij DMO
(tot eind 2016) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (vanaf 2017) bestaat. Ondertussen proberen we met
man en macht de verdiencapaciteit van het Veem Huis te vergroten om daarmee exploitatietekorten te
verkleinen. Het gaat hier om het vormen van een Vrienden van Fonds en Huisgenoten. Meer inzetten op een

14



Pagina 8 van 10

Stichting Het Veem Theater, BIC: INGBNL2A, IBAN: INGBNL2A NL28 INGB 0005 1097 67 , BTW nummer : NL28INGB0005109767

betere exploitatie van het theater door langdurige montageafspraken met bijvoorbeeld BAU. Artistiek directeur
Anne Breure besteedteen belangrijk deel van haar tijd aan inhoudsgerichte fondsenwerving, steun en
draagvlak. De resultaten daarvan zijn zichtbaar en stemmen het bestuur hoopvol.

Eigen inkomsten
Het percentage eigen inkomsten is onverminderd hoog (hoger dan 40 %). Dat hangt uiteraard ook samen met
het geringe aandeel aan publieke middelen en we waren ook in 2015 weer behoorlijk succesvol om extern
financieringsbronnen aan te boren. In 2016 blijft deze situatie onveranderd. Vanaf 2017 hebben we
interessante meerjarige samenwerkingspartners gevonden die onze activiteiten financieel ondersteunen
waardoor ook de in de periode 2017-2020 ons verdiencapaciteit boven de 40 % blijft.

Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten
De bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten is per 31-12-2014 nihil. Deze reserve blijft ultimo 31-12-2015
nihil ondanks het geringe positieve resultaat van 1936.
De bestemmingsreserve Amsterdam/ DMO is per 31-12-2014 nihil. Deze reserve blijft ultimo 31-12-2015
nihil ondanks het geringe positieve resultaat van 1936.

Inzet extra ter beschikking gestelde middelen voor arbeidsmarktbeleid
Het Veem ontvangt 3200 aan extra ter beschikking gestelde middelen voor arbeidsmarktbeleid. Deze zijn het
afgelopen jaar ingezet voor een adviseur en coach ten behoeve van de artistiek directeur en aan ter
beschikking gestelde werktijd voor een cursus van een personeelslid.

Onderhoud en MOP
Het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP, Gemeente Amsterdam) wordt uitgevoerd. Veel werkzaamheden
worden in eigen beheer gedaan. In tijden van bezuiniging lijdt onderhoud het eerst. De MOP wordt nageleefd,
maar investeringen blijven achter door constante druk op het budget. We doen wat noodzakelijk is en niet wat
nodig is. De al verouderde infrastructuur van het Veem blijft daardoor verder achter. We hebben het afgelopen
jaar onderzoek gedaan hoe dit duurzaam te veranderen. Voor 2017-2020 hebben we daarom een aantal
gedegen voornemens geformuleerd. Onze zaal moet voor een deel worden vernieuwd. In lijn met ons motto
dat een organisatie duurzaam moet zijn en vanuit ons geloof dat het belangrijk is dat de cultuursector een
voorbeeldfunctie kan hebben, zetten we daarbij vol in op verduurzaming. In samenwerking met de rest van het
gebouw hebben we de afgelopen periode zonnepanelen op het pand laten plaatsen. We willen daar nu als
theater een volgende stap in maken. Daar worden we bij geadviseerd en ondersteund door de gemeente. Met
behulp van Klimaatroute doen we het komende jaar een aanvraag voor het Duurzaamheidsfonds. Deze hele
vernieuwing zal ook de verhuur van de zaal ten goede komen en worden we kosten efficiënter.

Samenstelling organisatie en directie
De directie van het Veem Huis houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers en biedt indien gewenst
scholing aan, die (deels) uit het Scholingsfonds betaald wordt. Het personeel wordt betaald op basis van de
CAO theater.
Een dynamische en wendbare organisatie is belangrijk voor het Veem. Een klein team vormt het hart. Wanneer
nodig wordt het uitgebreid met freelance productieleiders, technici en artistiek medewerkers; we kunnen zo
per activiteit precies kijken hoeveel en welke expertise gevraagd is. Het vaste team bestaat nu uit
productiecoördinator, PR medewerker, hoofd techniek en office manager en oproepkrachten voor zaal en
kassadiensten De directie wordt gevormd door Anne Breure, artistiek directeur (sinds 1-11-2014) en Michel
Bezem, zakelijk leider (sinds 1-1-2013). Tot 1 september 2015 werden de functies van PR medewerker en
productiecoördinator door een en dezelfde persoon uitgevoerd. Toen Stephanie Lühn voor een vervolgstap in
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haar carrière het Veem verliet, hebben we er expliciet voor gekozen om de functie te splitsen, om een
hernieuwde sterke focus op publiciteit te ontwikkelen. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers hebben we
bij gelijke geschiktheid gekeken naar de bijdrage aan de diversiteit binnen onze organisatie. Ze is opgevolgd
vanaf september 2015 door Lyndsey Housden en Jasmin Farag.
Geen van de functies bij het Veem zijn nu fulltime en ingaand 2015 zijn aanstellingen ook noodgedwongen
verkleind. (totaal 3.76 FTE in 2015).
Voor de nieuwe plannen 2017-2020 worden met ingang van 2017 de functies in lijn met de gestelde ambities
waar nodig verruimd en uitgebreid. Er komen eveneens een artistiek producent voor talentontwikkeling en een
artistiek producent voor discursieve programma’s bij die de kwaliteit en uitvoering van de core-activiteiten
zoals beschreven in het ondernemingsplan waarborgen. Naast de zakelijk leider komt een zakelijk assistent die
ook verantwoordelijk zal zijn voor de verkoop van de voorstellingen en verhuur van de zaal. Met dit team
kunnen we de gezette doelstellingen qua publieksbereik, inkomsten én kwaliteit voor 2017-2020 goed aan. We
komen aan een totaal fte dat bijna gelijk is aan 2012, maar de andere invulling van dit team past bij de nieuwe
ambities van deze vernieuwd organisatie.

Bestuur en toepassing Code of Cultural Governance
Stichting het Veem Theater heeft gezien de kleine omvang van de organisatie een bestuursmodel, het dagelijks
bestuur is gedelegeerd aan de directie bestaande uit een artistiek directeur en zakelijk leider. Afgelopen jaar
zijn de statuten van de stichting gemoderniseerd, waarbij goed is gekeken naar de richtlijnen van de regeling
Cultural Governance. Zo hebben wijzigingen plaatsgevonden in de clausules die betrekking hebben op het
bestuur en het boekjaar van de stichting.

Het bestuur sluit aan bij de nieuwe energie van het huis. Afgelopen jaar werden onder de nieuwe directie vijf
nieuwe bestuursleden geworven. Marijke Hoogenboom is lector aan de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (NL/DE), Hendrik Folkerts is curator van dOCUMENTA (NL) (ingaand 2016), Daniel Blanga Gubbay
(ingaand 2016) is professor aan de kunstacademie in Brussel en oprichter Aleppo, ruimte voor experiment in
performance en politiek (IT/LB/SY), Bram de Jaeger (ingaand 2016) is relatiemanager bij ABN Amro (NL) en Ann
Demeester is de directeur van De Hallen en het Frans Hals Museum (NL/BE). Daarbij blijft Edgar Jager die in
2014 aantrad zitten (uitgever en ondernemer, eigenaar software bedrijven (NL)). Dat vormt een bestuur dat
cultureel en qua leeftijd divers is en zowel inhoudelijk als qua ondernemerschap en internationale uitstraling
als bestuurlijke en politieke ervaring een zeer gedegen steun is. Zij nemen het gedurende dit jaar over van nog
zittende bestuursleden Willy Smits en Mark Walraven, die het Veem door verschillende turbulente periodes
hebben geloodst en daarom langer aanbleven. Zij dragen nu hun kennis opgedaan tijdens jarenlange ervaring
met het Veem over aan dit nieuwe bestuur.
De organisatie volgt de Code Cultural Governance en van de toepassing wordt verslag gedaan in het
jaarverslag. De bestuursfuncties van de stichting zijn onbezoldigd. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer
per jaar en vaker in aanloop naar de kunstenplanperiode toe of als de situatie daarom vraagt.

De samenstelling van het bestuur is per 31-12-2015 als volgt

Naam Functie
Datum
aanstelling

Einde 1e
termijn Einde laatste termijn

1. W.F. Smits Voorzitter 1-11-2006 1-11-2009 1-8-2016
2. M.A. Walraven secretaris/ penningmeester 1-4-2008 1-4-2011 1-4-2016
3.M.M. Hoogenboom Bestuurslid 1-10-2015 1-10-2019
4. E. Jager Bestuurslid 1-9-2013 1-9-2017
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5 A. Demeester Bestuurslid 1-12-2014 1-12-2018
6. H. Folkerts bestuurslid Begin 2016
7 B. de Jaeger Beoogd penningmeester Begin 2016
8 D. Blanga-Gubbay Bestuurslid Begin 2016

De Code Cultural Governance, waarin de normen voor goed bestuur zijn neergelegd, worden als zodanig
nageleefd. Er is een profielschets voor de bestuurssamenstelling, er is een rooster van aftreden, zoals
hierboven aangegeven. Er is een directie regelement vastgesteld, de administratieve organisatie is vastgelegd.
De statuten zijn gemoderniseerd en een bestuurslid wordt voor de periode van vier jaar benoemd, waarna
herbenoeming kan plaatsvinden.
Er worden gemiddeld vier à vijf bestuursvergaderingen per jaar gehouden, waarbij bestuur en directie
aanwezig zijn. Het bestuur wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle relevante artistieke,
financiële en organisatorische zaken. Zoals de code aangeeft heeft het bestuur zich voorgenomen om in 2016
een bestuursvergadering te houden waarbij de directie afwezig is.

WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen)
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De salariëring in 2015 van directie en medewerkers valt ruim
binnen de grenzen van de WNT.

Verbindingen vanuit Amsterdam naar buiten
We zijn een huis in een haven waar van dichtbij en van ver weg mensen aanmeren; kunstenaars, curatoren,
professionals, (inter)nationale bezoekers, buurtbewoners. We verhouden ons tot wat zich direct om ons heen
bevindt, maar gooien ook lijnen uit onze haven naar andere (inter)nationale aanmeerplekken of havens. We
verwelkomen internationale kunstenaars en bezoekers, toeren met onze voorstellingen in Amsterdam,
Nederland, Europa en daarbuiten en zenden onze radio-podcast maandelijks cross-continentaal uit. We staan
hier, maar kijken over de grenzen en naar de toekomst en hebben daar een onmiskenbare stem in. In
verbinding met de stad, het land, de wereld kijken we vanuit Amsterdam uit naar al deze reizen in 2016, 2017-
2020 en daarna. Er zijn nog zoveel nieuwe werelden te ontdekken en te verwelkomen.

Maart 2016

Veem Huis voor Performance

Willy Smits
(Voorzitter)

17



JAARREKENING

18



Stichting Het Veem Theater
AMSTERDAM

1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING                                          

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Materiële vaste activa 

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met de hierop 
gebaseerde afschrijvingen.

De afschrijvingspercentages bedragen: 
- verbouwing 10
- kantoorinventaris 20
- lichtapparatuur 20
- overige inventaris 20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel 
bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover
niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

Continuiteit van de stichting

Met ingang van de nieuwe Kunstenplanperiode 2013 - 2016 heeft Het Veem Theater te maken 
gekregen met ernstige bezuinigingen met als gevolg onderfinanciering van de stichting.
De exploitatietekorten, die daardoor zijn ontstaan, konden in 2013 en 2014 worden gedekt 
vanuit de frictiegelden en uit het eigen vermogen.

De subsidie van de gemeente Amsterdam (hierna "DMO") en Fonds Podium Kunsten
(hierna "FPK") eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2016. Er kan geen 
aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. 
Stichting Het Veem Theater dient dus rekening te houden met het feit dat vanaf 
1 januari 2017 geen subsidie meer wordt ontvangen van DMO en FPK.

Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond 
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waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling van  
Stichting Het Veem Theater. Het bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende 
verplichtingen te kunnen afwikkelen en heeft de intentie om de activiteiten van de stichting
in afgeslankte vorm voort te zetten. Ondanks dat het onzeker is of Stichtng Het Veem 
Theater aanspraak kan doen op een additionele bijdrage van DMO of FPK  in het kader van 
Brede Talentenontwikkeling of bijdragen van andere subsidienten, gaat het  bestuur uit van 
een positieve continuiteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op 
continuiteitsbasis.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidie van de Rijksoverheid, 
de overige subsidies, de opbrengst van voorstellingen alsmede overige baten en de 
historische kosten, voor zover deze betrekking hebben op het boekjaar.

De bedragen in de jaarrekening luiden in euro�s en zijn afgerond op hele bedragen.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar 
behorende baten en lasten verantwoord.
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Stichting Het Veemtheater
AMSTERDAM

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming van het resultaat)

ACTIVA
� � � �

Immateriële vaste activa 5.088 0
Materiële vaste activa 56.849 67.236
Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa    61.937 67.236

Voorraden 0 0
Debiteuren 17.566 17.669
Omzetbelasting 9.784 9.794
Nog te ontvangen subsidies 800 8.765
Overige vorderingen en overlopende activa 45.187 15.848
Effecten 0 0
Liquide middelen 79.356 111.114

Totaal vlottende activa 152.693 163.190

214.630 230.426

31 december 201431 december 2015
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PASSIVA
� � � �

Algemene reserve 15.217 14.305
Bestemmingsreserve FPK / OCW 27.035 26.685
Bestemmingsfonds Gemeente Amsterdam 674 0

Totaal eigen vermogen 42.926 40.990

Voorzieningen 56.551 66.027

Langlopende schulden 0 0

Vooruitontvangen subsidie 45.127 45.267
Crediteuren 32.085 48.017
Belastingen en sociale lasten 5.898 6.218
Overige schulden en overlopende passiva 32.043 23.907

Totaal kortlopende schulden 115.153 123.409

214.630 230.426

31 december 2015 31 december 2014
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3. CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015

werkelijk begroting werkelijk
2015 2015 2014

� � �
BATEN
        1a. Publieksinkomsten binnenland
        - Recette 20.142 18.000 20.259
        - Uitkoop 4.600 0 0
        - Partage 0 0 0

24.742 18.000 20.259
        1b. Publieksinkomsten buitenland 11.150 50.000 34.809
1 Publieksinkomsten totaal 35.892 68.000 55.068

2 Sponsorinkomsten 0 0 0

        3a. Vergoedingen coproducent 52.998 36.000 81.366
        3b. Overige inkomsten 16.943 4.000 11.707
3 Overige inkomsten 69.941 40.000 93.073

4 Totaal directe opbrengsten 105.833 108.000 148.141

5 Indirecte opbrengsten 38.216 75.000 35.278

       6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden 11.527 0 5.000
       6b. Bijdragen bedrijven 0 0 0
       6c. Bijdragen van private fondsen 0 0 18.861
       6d. Bijdragen van goede doelenloterijen 0 0 0
       6e. Overige private bijdragen 78.040 55.000 0
6 Overige bijdragen uit private middelen 89.567 55.000 23.861

7 Totaal eigen inkomsten 233.616 238.000 207.280

8 Meerjarige subsidie Fonds Podium Kunsten 93.200 75.000 78.200
9 Meerjarige subsidie provincie 0 0 0
10 Meerjarige subsidie gemeente 179.800 179.800 179.800
11 Meerjarige subsidie overig 0 0 0
12 Overige bijdragen uit publieke middelen 9.475 0 63.809

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 282.475 254.800 321.809

14 Totale baten 516.091 492.800 529.089

werkelijk begroting werkelijk
2015 2015 2014
� � �

INKOMSTENQUOTES
Eigen inkomensquote 45,27% 48,30% 40,20%
Andere inkomensquote 81,94% 84,78% 84,90%
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werkelijk begroting werkelijk
2015 2015 2014

LASTEN � � �

1 Beheerlasten personeel 46.842 42.148 54.274
2 Beheerlasten materieel 92.562 96.385 96.935
3 Totale beheerlasten 139.404 138.533 151.209

        4a. Activiteitenlasten personeel voorbereiding 0 0 0
        4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering 147.533 166.950 145.748
4 Activiteitenlasten personeel 147.533 166.950 145.748

        5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding 138.229 180.198
        5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering 65.509 81.474
        5c. Marketing 24.828 14.924
        5d. Educatieve activiteiten 0 0
5 Activiteitenlasten materieel 228.566 252.500 276.596

6 Totale activiteitenlasten 376.099 419.450 422.344

7 Totale lasten 515.503 557.983 573.553

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 588 -65.183 -44.464

9 Saldo rentebaten / lasten 138 0 1.076

10 Saldo bijzondere baten / lasten 1.210 0 -10.042

11 Exploitatieresultaat 1.936 -65.183 -53.430

(positief) (negatief) (negatief)

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds Gemeente Amsterdam 674 -3.059
Bestemmingsreserve FPK 350 -8.721
Algemene reserve 912 -41.650

1.936 -53.430

Personele bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Uitvoerend (op het podium) 0 0 5,5
Fte. Niet-uitvoerend 4,19 4,24 4,39
Totaal personele bezetting 4,19 4,24 9,89

Waarvan in vaste dienst 2,22 3,04 3,09
Waarvan in tijdelijke dienst 1,97 1,20 1,3

4,19 4,24 4,39
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