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voorwoord

In vele opzichten was 2013 een bijzonder jaar voor de Meervaart. 
Vanaf begin 2013 maken we voor het eerst deel uit van het 
Kunstenplan 2013 – 2016 van de Gemeente Amsterdam, resultaat 
van een eerder uitgezette koers om onze buurtfunctie te versterken. 
De Meervaart kent nu drie inhoudelijke pijlers. Naast Meervaart: 
Theater en Meervaart: Congres & Event is er de nieuwe afdeling 
Meervaart: Studio. Deze nieuwe pijler bestaat uit een samenvoeging 
van verschillende projecten op het gebied van talentontwikkeling en 
educatie, waaronder Studio West, Kunstbende en Jeugdtheaterschool 
4West. Meervaart: Studio bereikte afgelopen jaar ruim 4.000 actieve 
deelnemers in de vrije tijd en is daarmee een waardevol inhoudelijk 
onderdeel geworden van de Meervaart activiteiten. 

Naast een jaar van bloei en groei was 2013 ook een jaar van 
�������	�!��������"����#���$����%������������%�����
��������
directeur, ging ook algemeen directeur Bert Liebregs eind 2013 met 
pensioen. Daarmee kwam een einde aan een teamverband dat 33 
jaar lang de Meervaart in goede banen leidde. Aan mij nu de eer om 
het stokje over te nemen en u het jaarverslag van 2013 te 
presenteren. 

In dit jaarverslag leest u uiteraard hoe het de Meervaart is vergaan in 
2013 op het gebied van de programmering, bezoekersaantallen, 
��������"��������
������	�!�����������������"'�������%����(�)������
we u enthousiast maken over onze visie en werkwijze door een 
aantal projecten uit te lichten die we het afgelopen jaar hebben 
verwezenlijkt of ondersteund. We hebben het dan over nieuwe 
initiatieven als MaroComedy en de samenwerking met jonge makers 
als Andreas Bachmair, Vincent Verburg en Relinde Moors. Deze  
projecten droegen bij aan nieuw elan in de Meervaart en zorgden 
ervoor dat de Meervaart in de belangstelling kwam vanwege haar 
vernieuwende programmering. 

Lokaal droegen we bij aan het culturele klimaat door samen met 
Ymere het Talenthuis verder uit te bouwen tot hoogwaardige 
studio’s, waar lokale amateurverenigingen en jonge makers 
tegen een betaalbaar tarief kunnen repeteren. In samenwerking met 
Foodnight organiseerden we in 2013 voor het eerst de Smaakboule-
vard, een bruisend festijn met eten en culturele programmering aan 
de Sloterplas. De komende jaren wordt dit concept een regelmatig 
terugkerend evenement waar high en low culture elkaar treffen.  

Met al deze nieuwe activiteiten en extra’s rondom de voorstellingen, 
zoals inleidingen, afterparty’s en de mogelijkheid om voorafgaand 
aan de voorstelling te dineren, werkt de Meervaart hard aan een 
theater ‘nieuwe stijl’. Deze vernieuwing is broodnodig in tijden 
van bezuinigingen en teruglopende kaartverkoop. Dat deze nieuwe 
aanpak vruchten afwerpt, zien we terug in de bezoekersaantallen 
die in 2013 25% hoger lagen dan in het jaar daarvoor. Niet alleen de 
theaterprogrammering was succesvol, de verhuuractiviteiten namen 
ook toe in aantal en omzet met 4%. Daarmee lijkt het erop dat we de 
recessie in Congresland achter ons laten. 

We kijken tevreden terug op een mooi jaar met interessante, 
vernieuwende activiteiten. 

Veel leesplezier toegewenst.

Andreas Fleischmann
Directeur
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meervaart:
inleiding

De Meervaart wil alle bewoners van Nieuw-West aandeelhouder 
maken in haar activiteiten. Podiumkunsten zien wij als een 
belangrijke waarde in het persoonlijke leven en het maatschappelij-
ke verkeer. Theater biedt een veelheid aan perspectieven en toont de 
diverse manieren waarop iemand zich kan verhouden tot de wereld 
om zich heen. Het verrijkt de zintuiglijke en intellectuele ervaring 
omdat naast aandacht voor de feitelijke werkelijkheid ruimte wordt 
gegeven aan dromen, angsten, verlangens en verbeelding. Door in 
te zetten op cultuurparticipatie, cultuureducatie en presentatie van 
de podiumkunsten, faciliteert de Meervaart culturele kennismaking, 
��������������+����	�/��9���������)����������������!���);<����
zijn waar onderling respect, nieuwsgierigheid en het slechten van 
culturele drempels centraal staat. Als culturele instelling dragen we 
actief bij aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van 
bewoners, betrokken burgerschap en een rijke leefomgeving. 

In haar beleidsplan 2013 – 2016 heeft de Meervaart 
vier kerntaken geformuleerd:

1. presentatie podiumkunsten
2. cultureel intendant in Nieuw-West
3. talentontwikkeling 
4. verhuur & horeca 

Deze kernactiviteiten groeperen wij in drie inhoudelijke pijlers; 
Meervaart: Theater (programmering en cultureel intendant), 
Meervaart: Studio (talentontwikkeling) 
en Meervaart: Congres & Event (verhuur en horeca). 

De indeling van dit jaarverslag is als volgt: in hoofdstuk 1 besteden 
we aandacht aan Meervaart: Theater door informatie te geven over 
de programmering en onze rol als cultureel intendant in Nieuw-West 
te belichten. Ook is er in dit hoofdstuk aandacht voor publiciteit en 
marketing rondom de voorstellingen. De afdelingen kaartverkoop en 
techniek komen eveneens aan bod. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 Meervaart: Studio beschreven, de 
activiteiten die de Meervaart organiseert op het gebied van 
talentontwikkeling en educatie. 
Ook de pijler Meervaart: Congres & Event wordt uiteraard niet 
vergeten. Met haar verhuuractiviteiten genereert de Meervaart een 
substantieel deel aan eigen inkomsten dat ten goede komt aan de 
exploitatie. Hoe dit in zijn werk gaat lichten we toe in hoofdstuk 3. 
$���
������������������������%������������������������������������
treft u aan in hoofdstuk 4. 
En in hoofdstuk 5 tenslotte vindt u algemene informatie over de 
organisatie in 2013 in vorm van kengetallen over personeel en 
bestuur. 
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1. meervaart: theater
inleiding
Het hart van de Meervaart is het podium. Hier presenteren wij de 
podiumkunsten in een mix van artistieke kwaliteit, publiekstoe-
gankelijkheid en lokale betrokkenheid. Onze doelstelling is om de 
komende jaren op het gebied van de programmering nog nauwer 
aansluiten bij de behoeften en wensen van ons huidige en aspirant 
publiek. In afstemming op de overige podia in de stad programme-
ren we (inter)nationale klasse afgestemd op de culturele achtergrond 
van de bewoners en spraakmakend genoeg voor alle 
Amsterdammers. 

Vanuit haar lokale betrokkenheid treedt de Meervaart tevens op als 
cultureel intendant van Nieuw-West. Met dit nieuwe beleid richten 
wij ons op de ontwikkeling, ondersteuning en presentatie van jonge 
makers met een voorbeeldfunctie, professionele makers die zich 
richten op het maken van maatschappelijk betrokken voorstellingen 
voor een groot (nieuw) publiek, begeleiding van lokale producenten 
en presentatie van amateurkunst uit Nieuw-West. 

Vanwege haar onderscheidende programmering en lokale functie 
is de Meervaart sinds 1 januari 2013 benoemd tot één van de vier 
buurtaccommodaties in het Kunstenplan 2013 – 2016.

de theaterprogrammering in cijfers
Het nieuw ingezette programmeringsbeleid heeft in 2013 duidelijk 
haar eerste vruchten afgeworpen. De bezoekersaantallen zijn in 
2013 fors gestegen met 25% van ca. 95.000 bezoekers naar 119.000 
bezoekers. Zeer tevreden zijn wij over de toename van de kaart-
verkoop binnen het reguliere aanbod met 17%, bij een min of meer 
en gelijk blijvend aantal voorstellingen. Het aantal bezoekers van 
lokale co-producties, jonge makers, amateur- en Meervaart: Studio-
presentaties is ten opzichte van 2012 fors gestegen met 70%. Nadat 
de gemiddelde bezettingsgraad de afgelopen jaren onder de 50% 
was gezakt, bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad binnen het 
reguliere aanbod inmiddels weer bijna 60%. Als we de coproducties, 
studio- en amateur voorstellingen meetellen komt de gemiddelde 
bezettingsgraad zelfs op ruim 70% uit.

De publiekstoename in 2013 is voor een aanzienlijk deel terug te 
vinden in nieuw, deels door de Meervaart zelf geproduceerd aanbod 
in het kader van het cultureel intendantschap. Nadat we de 
Surinaamse doelgroep al goed wisten te bereiken, lukt dat nu ook 
met de Marokkaanse Nederlanders, veelal woonachtig in 
Amsterdam Nieuw-West.  Met de Smaakboulevard hebben we daar-
naast een festival-formule ontwikkeld die een groot publiek trekt 
door de ijzersterke combinatie van Streetfood en culturele program-
mering.  Over het algemeen valt te zeggen dat met name de voor-
stellingen die in het lopende seizoen werden bijgeboekt (en dus niet 
in onze seizoensbrochure staan vermeld) en de eigen producties veel 
succes hadden. Wij zullen hier later uitgebreider op terugkomen. 

Ondanks al het vrolijke hierboven beschreven moet worden 
opgemerkt dat een deel van het reguliere aanbod te kampen heeft 
met teruglopende bezoekersaantallen. De jonge aanstormende 
cabaretiers hebben het moeilijk net als de jonge theatermakers. Wij 
merken dat het traditionele theaterpubliek minder snel iets nieuws 
uitprobeert en dat het nieuwe publiek grillig is in koopgedrag. 
Daarnaast is het zaak om binnen het hele Amsterdamse veld in 
sommige genres een betere balans te vinden in het aanbod. Het 
Amsterdamse en Nederlandse theaterbestel is vooral aanbodgericht 
en minder vraaggericht, waardoor er in sommige genres een 
overaanbod is ontstaan.  
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meervaart: theater

In cijfers ziet het theaterseizoen 2013 er als volgt uit:

* Komt ook terug bij optelling Meervaart: Studio
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meervaart: theater

In cijfers ziet het theaterseizoen 2013 er als volgt uit:

* Komt ook terug bij optelling Meervaart: Studio

Cabaret   78         31.625 68      25.713
Dans    12    3.552   6 1.320
Familie   14    4.664 21 5.994
Jeugd     23    3.109 29 2.868
Muziek algemeen  21    4.551 22 3.648
Musical     5    2.447 13 5.829
Opera/operette     3    1.190   4 1.290
Show    21    8.389 15 3.869
Muziektheater     9    1.565   7 1.246
Wereldmuziek   12    1.938 19 2.821
Toneel    28    6.124 27 4.798
Literair     3       124   4    238
School*   15    2.992 16 1.933

Programmering Cultureel intendantschap
(lokale) co-producties
(incl. festivals)                  36  23.090 34      19.065
Jonge makers                            8              971              2           303
Presentaties Meervaart: Studio 9    3.258 13        4.423
Amateurs                        5    1.340   5 1.269
 
Culturele verhuringen  33   22.502 36      19.065

Totaal              335       119.035          332     94.865
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inhoudelijke terugblik programmering
Hieronder nemen wij u in vogelvlucht mee langs alle genres die wij 
in het afgelopen jaar hebben geprogrammeerd. Eerst beschrijven we 
de ontwikkelingen binnen de reguliere programmering. Daarna gaan 
we dieper in op de activiteiten die we hebben ontplooid in het kader 
��������X����������������������[\�����������������������������������
i.s.m. jonge makers en producenten en het te ondersteunen van lokale 
initiatieven.

muziektheater  
Op het gebied van muziektheater presenteerde de Meervaart in 2013 
weer een breed scala aan voorstellingen dat zich uitstrekt van de 
klassieke opera-titels, uitgevoerd door onze vaste bespelers uit Tatar-
stan, tot een muziektheater-collectief als Lars Doberman, dat onder 
de vleugels van Orkater zijn eerste productie heeft geproduceerd in 
de Meervaart. Vier jonge honden, waaronder Reinout Scholten en 
Matthijs van de Sande, brachten een geheel eigen interpretatie van het 
leven van Chet Baker. De première was in de Meervaart in december 
2013. Het jonge gezelschap reist nu met veel succes door het land. 
De opera’s kampen met teruglopende bezoekersaantallen. Wij zijn 
enerzijds trots dat wij in deze tijden nog steeds een groot Russisch 
operagezelschap kunnen ontvangen. Tegelijkertijd merken wij dat 
het publiek voor deze voorstelling sterk veroudert, terugloopt en dat 
er geen nieuwe aanwas is. In 2014 zullen wij een beslissing moeten 
nemen of ons opera-aanbod op de lange termijn levensvatbaar is. 

toneel
#����������������%�����������������������������;����]�����%�+�^�-
beler in te springen op actuele programmering op het gebied van de 
theater en muziektheater programmering. Met succes konden we op 
korte termijn de succesvolle voorstelling “Some day my prince will.
com”  van de nieuwe makers Troublemann/ Sadettin Kirmiziyüz & 
The Sadists, in een regie van Casper Vandeputte, toevoegen aan ons 
programma. Qua onderwerp en uitvoeringskwaliteit was het iets wat 
ons programma completer maakte en richting kan geven voor de toe-
komst. Voor het trouwe en wat oudere publiek sprongen de voorstel-
lingen “Familie” van Het Toneel Speelt en “Baantjer - de Cock en de 
moord in het theater” in het oog. Beide voorstellingen zijn binnen hun 
genre goed gemaakt en werden zeer gewaardeerd door het publiek. 

cabaret  
Ons cabaret aanbod is zowel divers als zeer uitgebreid en daarmee de 
motor van onze programmering. De Meervaart trekt met dit aanbod 
een zeer gemêleerd publiek. Na de Kleine Komedie zijn wij in aan-
bod en bezoekersaantallen het tweede cabaret-podium van Amster-
dam. Blij verrast waren wij in 2013 met een aantal jonge cabaretiers 
die van onze blauwe zaal doorgegroeid zijn naar de rode zaal. Een 
nieuwe generatie is op weg naar de top en ze speelden allemaal in de 
Meervaart in 2013. Voorbeelden hiervan zijn Micha Wertheim, Daniel 
Arends, Pieter Derks en Van Der Laan en Woe. Al deze heren trok-
ken in 2013 volle rode zalen in de Meervaart met een jong publiek. 
Heugelijk is ook dat er alweer een volgende groep talenten op de 
stagedoor van de rode zaal aan het kloppen is zoals  Rayan Panday en  
Soundos El Amhadi. 
Naast deze rijzende sterren hebben wij een aantal inmiddels gearri-
veerde cabaretiers mogen begroeten, zoals Wim Helsen, Ronald Goe-
demondt, Jandino, Tineke Schouten  en als hekkensluiter in december 
niemand minder dan Najib Amhali (8 avonden). 
Een zeer verrassende artiest die zich eigenlijk in geen enkel genre laat 
vangen was Ton Kas met zijn voorstelling “De Eerste Klootviool”, 
een droogkomische one-man voorstelling bestaande uit een perfect 
uitgevoerd spervuur aan Amsterdamse grappen, gespeeld door een 
briljant acteur. De voorstelling van Kas is in 2013 gedurende het 
seizoen wegens groot succes verplaatst naar onze rode zaal en is nog 
3 keer bijgeboekt. Ruim 3.000 mensen kwamen in 2013 in de 
Meervaart naar Ton Kas kijken.     
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#����������������%�����������������������������;����]�����%�+�^�-
beler in te springen op actuele programmering op het gebied van de 
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The Sadists, in een regie van Casper Vandeputte, toevoegen aan ons
programma. Qua onderwerp en uitvoeringskwaliteit was het iets wat 
ons programma completer maakte en richting kan geven voor de toe-
komst. Voor het trouwe en wat oudere publiek sprongen de voorstel-
lingen “Familie” van Het Toneel Speelt en “Baantjer - de Cock en de 
moord in het theater” in het oog. Beide voorstellingen zijn binnen hun 
genre goed gemaakt en werden zeer gewaardeerd door het publiek. 
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motor van onze programmering. De Meervaart trekt met dit aanbod 
een zeer gemêleerd publiek. Na de Kleine Komedie zijn wij in aan-
bod en bezoekersaantallen het tweede cabaret-podium van Amster-
dam. Blij verrast waren wij in 2013 met een aantal jonge cabaretiers
die van onze blauwe zaal doorgegroeid zijn naar de rode zaal. Een
nieuwe generatie is op weg naar de top en ze speelden allemaal in de 
Meervaart in 2013. Voorbeelden hiervan zijn Micha Wertheim, Daniel
Arends, Pieter Derks en Van Der Laan en Woe. Al deze heren trok-
ken in 2013 volle rode zalen in de Meervaart met een jong publiek. 
Heugelijk is ook dat er alweer een volgende groep talenten op de
stagedoor van de rode zaal aan het kloppen is zoals  Rayan Panday en 
Soundos El Amhadi. 
Naast deze rijzende sterren hebben wij een aantal inmiddels gearri-
veerde cabaretiers mogen begroeten, zoals Wim Helsen, Ronald Goe-
demondt, Jandino, Tineke Schouten  en als hekkensluiter in december 
niemand minder dan Najib Amhali (8 avonden).
Een zeer verrassende artiest die zich eigenlijk in geen enkel genre laat 
vangen was Ton Kas met zijn voorstelling “De Eerste Klootviool”, 
een droogkomische one-man voorstelling bestaande uit een perfect 
uitgevoerd spervuur aan Amsterdamse grappen, gespeeld door een 
briljant acteur. De voorstelling van Kas is in 2013 gedurende het 
seizoen wegens groot succes verplaatst naar onze rode zaal en is nog
3 keer bijgeboekt. Ruim 3.000 mensen kwamen in 2013 in de 
Meervaart naar Ton Kas kijken.
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dans 
Nieuwkomer in de Meervaart was de Belgische moderne choreogra-
fe Isabelle Beernaert, bekend van het dansprogramma So You Think 

�̀��q���/���	�$��������������������
�(�{|���̀ ����)�}�~�����
bestaande uit modern repertoire gedanst door een cast van populaire 
dansers, zorgde voor een uitverkochte zaal met veel publiek, ook 
van ver buiten Amsterdam.
Als reprise stond de voorstelling “MonteverdISH” vanwege succes 
opnieuw in de Meervaart. In deze vruchtbare samenwerking tussen 
ISH en Vocaallab, waarin opera, barokmuziek en breakdance op 
hoog niveau met elkaar werden verbonden, was de versmelting van 
deze verschillende disciplines zeer goed gelukt.
Cuba Vibra bracht een virtuoze dans show van traditionele Cubaanse 
dans en andere stijlen, gedanst op hoog technisch niveau. Het Ballet 
van de Staatsopera van Tatarstan, vaste bespeler in de Meervaart 
bracht dit jaar de klassieker “de Notenkraker” met voorafgaand een 
openbare repetitie.
Aan alle dansvoorstellingen was een inleiding of nagesprek 
gekoppeld, vaak samen met één van de choreografen. 

muziek
De muziekprogrammering heeft in 2013 wisselend succes gehad in 
de Meervaart. Ook hier merken we dat de markt in Amsterdam deels 
verzadigd is. Desalniettemin hebben wij in 2013 hoogtepunten 
beleefd bij het ligconcert van “Canto Ostinato” van de vorig jaar 
overleden componist Simeon ten Holt en de muzikale “Pessoa 
avond” van Erik Vloeimans en Fernando Lamerheinas. De pop-
muziek blijft in bezoekersaantallen helaas sterk achter. Dit publiek 
vraagt veelal om een andere sfeer dan die van een statische 
theaterzaal. Om deze reden starten wij in 2014 met clubconcerten in 
de blauwe zaal, die dan voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot 
popzaal.   

show 
Dit genre is op het gebied van publieksbereik misschien wel het 
grootste zorgenkind. Hoewel we het hier hebben over zeer toegan-
'���"'������%%����������������(������)�"���������'�������������
jaarlijks teruglopen. In 2013 hebben wij getracht om dit deel van 
het aanbod een extra ‘boost’ te geven door een aantal zeer hoog-
waardige en visueel en muzikaal vernuftige buitenlandse producties 
te programmeren zoals Scrap Arts Music (US) en Pilobolus Dance 
Theatre (Canada). In de praktijk blijkt dat het publiek voor dit soort 
aanbod nog maar mondjesmaat  z’n weg vindt naar de Meervaart. 
Voor de komende jaren zijn wij met Impresariaat Baasbank de 
mogelijkheden aan het onderzoeken voor een ‘Visual arts’-festival 
in de Meervaart, dat zich meer op een landelijk publiek zou kunnen 
richten.      

familie en jeugd 
In 2013 hebben de jeugdvoorstellingen in de blauwe zaal een grote 
sprong gemaakt in bezoekersaantallen.  Kortweg: de Meervaart 
heeft met minder voorstellingen meer publiek bereikt. In 2013 
hebben wij ons programma rondom de jeugdvoorstellingen uitge-
breid. We hadden al open workshops bij alle voorstellingen en we 
hebben ons gebouw ook opengesteld voor verjaardagfeestjes in 
combinatie met voorstellingsbezoek en workshops. De voorstellin-
gen zijn met € 5,- scherp geprijsd en dat alles heeft zijn vruchten in 
2013 afgeworpen met een hoger bezoekersaantal.

Hoogtepunten in 2013 waren o.a. vaste bespeler Theater Terra met 
“Koekeloere” in de rode zaal. Nieuwkomer was TG Winterberg met 
de kleuterhit  “Op een klein stationnetje”. Danstheater Adentro ging 
in première  met de voorstelling “Eiland” (in co-productie met de 
Meervaart). 
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activiteiten ‘cultureel intendantschap’ 
maroComedy
Begin 2013 heeft de Meervaart het initiatief MaroComedy omarmd 
van de lokale producent Hatim Filali. Hij organiseerde comedy 
avonden met een Marokkaans tintje  in een jongerencentrum en 
was op zoek naar een professionelere omgeving voor zijn comedy 
concept. MaroComedy  bestaat uit het presenteren van zowel  jonge 
als gearriveerde standup comedians, ‘spoken word’ artiesten en live 
muziek. De Marokkaans-Nederlandse thema’s worden op een luch-
tige en relativerende manier in de avonden verwerkt. 
De Meervaart introduceerde als coproducent regisseur Bart Oomen 
en verzorgde als producent het gehele zakelijke en technische traject 
rondom de comedy avonden. Na drie uitverkochte edities in de 
blauwe zaal verhuisde MaroComedy na de zomer naar de rode zaal, 
waar de Meervaart wederom drie uitverkochte edities heeft geprodu-
ceerd met gasten als Kasba, Bram van de Velde, Omar Ahaddaf, Ma-
ryam Hassouni, Soundos El Amhadi, Fouad Hassan, Raoul Heertje 
en vele anderen. Het publiek kwam uit de directe omgeving maar 
ook uit de rest van Nederland, dankzij de gulle aandacht van de 
landelijke pers, o.a. Parool, Volkskrant en RTL journaal. Ruim 3.500 
bezoekers bezochten in 2013 MaroComedy. 

typisch surinaams 
De Meervaart heeft in de afgelopen jaren een trouw publiek opge-
bouwd onder de Surinaamse gemeenschap. In samenwerking met de 
lokale producent PuuRee heeft de Meervaart in 2013 hier een ver-
dere stap in gezet. Cabaretier Roue Verveer speelt hier een sleutelrol 
in. Naast de feestelijke “Typisch Surinaams” avonden met gasten 
als Jetty Mathurin, Murth Mossel, Rayan Panday en vele anderen 
beleefde de Meervaart in december 2013 een onvergetelijke avond 
in het kader van de Surinaamse onafhankelijkheidsdag. Hoewel de 
titels anders doen vermoeden trekken de Surinaamse avonden een 
steeds gemengder publiek, dat op de sfeer en de ambiance afkomt.

festival smaakboulevard 
Al jaren is men in Nieuw-West op zoek naar de juiste formule voor 
een zomerfestival aan de Sloterplas. Met de ervaringen van 60 jaar 
Nieuw-West in 2012 heeft de Meervaart een nieuwe en vruchtbare 
stap gezet op dit gebied. Wij hebben de samenwerking met Food-
Night Amsterdam gezocht met als uitgangspunt om een gecombi-
neerd culinair/cultureel festival te organiseren. In de persoon van 
Jeffrey Spangenberg van Food Night Amsterdam hebben wij een 
zeer waardevolle samenwerkingspartner gevonden. Ruim 50 lokale 
restaurateurs en street food ondernemers presenteerden zich op de 
smaakboulevard in september. De combinatie met de drie door de 
Meervaart geprogrammeerde podia leverde een bruisend nieuw 
festival op dat ca. 4.500 bezoekers trok op een zondagmiddag.  

jonge makers 
In 2013 zijn, dankzij het intendantschap van de Meervaart, een 
aantal succesvolle producties van lokale makers tot stand geko-
men. “Een Engel in Nieuw West” van Andreas Bachmair en Anne 
Rooschüz speelde in mei en juni in Slotermeer op straat met een rij-
dende tribune. De Meervaart ondersteunde dit locatieproject op het 
gebied van productie, kaartverkoop en pr. Jong talent van 2013 was 
Vincent Verburg met zijn company Movementalist. In “ID” zocht 
Verburg samen met twee mannelijke dansers naar een verbinding 
tussen het clubcircuit en de theatersetting, waarin hij de vertrouwde 
context van deze dansvorm los durfde te laten. De Meervaart heeft 
deze nieuwe maker ondersteund, omdat hij een inhoudelijke bijdra-
ge levert aan de ontwikkeling van de urban dans als podiumkunst.  
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Relinde Moors produceerde in samenwerking met de Meervaart de 
jeugddansvoorstelling “Eiland”, die is opgenomen in het jeugdaanbod 
van de Meervaart. De Meervaart ondersteunde verder het eendaagse 
“Dans ’n West”-festival van de lokale producent Bureau Barel. En 
de in 2012 door de Meervaart geproduceerde jeugdtheaterproductie 
“Zwagg” ging in 2013 reprise. Daarnaast ondersteunde de Meervaart 
Bart Oomen succesvol bij de fondsenwerving voor zijn nieuwe pro-
ductie “Kapsalon Kamal”. Tussen kerst en oud en nieuw konden the-
aterprogrammeurs een preview van de voorstelling zien in de blauwe 
zaal. De voorstelling gaat in theaterseizoen 2014 – 2015 touren langs 
de Nederlandse theaters. 

amateurs
Ook amateurs konden in 2013 rekenen op steun van de Meervaart. 
De Meervaart stelde 4 zondagen de blauwe zaal beschikbaar voor 
een concert waarin twee uiteenlopende verenigingen, aangesloten bij 
het Muziekpodium Nieuw-West, samenwerken. In 2013 vonden er 
4 concerten plaats, die allemaal zo goed als uitverkocht waren. Op 
10 maart: “Muziekpodium Presenteert Jong Talent van 8-23 jaar”, 2 
juni: “Muziekpodium Turks muziekfeest” met optredens van: Roman 
Ensemble, Roman Oro, Klezmagic en Sazkursu.nl (Turkse Muziek-
school), 20 oktober: “Muziekpodium Hollandse Hits” met AVES Ac-
cordeon Vereniging, Ovesto Trio (Klassiek Trio), Amsterdams Volks-
koor en tot slot op 8 december: “Muziekpodium Pop/licht klassiek” 
met Popkoor Noisy Voices (Pop), Het Westerkamerorkest (Klassiek), 
O Fino da Bossa (Bossa Nova). 

culturele verhuur
De Meervaart is een podium voor scholen, verenigingen en culture 
instellingen. Voor deze culturele verhuur hanteren we aangepaste 
tarieven. Tot de vaste culturele huurders van de Meervaart behoren 
������%����'�����%(�����������|����(�������������������������
scholen en het Amsterdams Volkskoor. 

marketing en publiciteit 
Publiciteit en theatermarketing zijn in 2013 steeds meer in de richting 
van de ‘belevingseconomie’ gegaan. Klanten willen niet alleen zien 
wat er te doen is in de Meervaart, ze willen ook dingen ervaren, mee-
doen, reageren en zich verbonden voelen met ons theater. Hier spelen 
we op in door heel gericht mensen te informeren over ons aanbod en 
daarnaast randprogrammering, acties, prijsvragen, inleidingen, after-
�����[����	��������%���������
�'����������������������������	�

In 2013 zagen we dat het langzaam beter gaat met de theaterbezoe-
ken, mede dankzij creatieve free-publicity acties en de inzet van de 
sociale media. Via Facebook worden leuke, interessante nieuwtjes aan 
onze volgers doorgegeven en we zagen in een jaar tijd een groei van 
1.500 volgers naar 3.250 volgers, een stijging van meer dan 50% met 
een totaal bereik van bijna 17 miljoen internetgebruikers.

�������������������������������)������������
"����������)����-
zoeken en de reacties op allerlei online activiteiten. We gaan na wat 
populaire zoekwoorden zijn en via Google Adwords worden er inci-
denteel campagnes opgezet waarbij geld op belangrijke zoekwoorden 
wordt ingezet zodat we hoog in de ranking staan. Na een campagne 
monitoren we hoe een online banner scoort en via welke websites 
mensen op de Meervaartsite terecht komen. De programmering van 
de Meervaart staat vermeld op ca. 35 overzichtsites en op de websites 
van de artiesten met hun speellijsten. Potentiele klanten kunnen dus 
op verschillende manieren naar onze site geleid worden. 

De maandagenda per email wordt per genre gedifferentieerd gemaild 
zodat het publiek die informatie krijgt die hun interesse heeft. 
Ook dit seizoen hebben we een dunne brochure uitgebracht, de stap 
naar alleen online informatie is echter nog een beetje te groot. Tijdens 
de brochureavond bleek dat ons trouwe publiek zeker waarde hecht 
aan een papieren overzicht. Wat betreft de jeugdprogrammering kie-
zen we voor een halfjaaroverzicht dat zo is vormgegeven dat het als 
��
��������������'���)�����	�
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school), 20 oktober: “Muziekpodium Hollandse Hits” met AVES Ac

gg
-

cordeon Vereniging, Ovesto Trio (Klassiek Trio), Amsterdams Volks-
koor en tot slot op 8 december: “Muziekpodium Pop/licht klassiek” 

g gg g ( )

met Popkoor Noisy Voices (Pop), Het Westerkamerorkest (Klassiek), 
O Fino da Bossa (Bossa Nova). 

y pp y

culturele verhuur
De Meervaart is een podium voor scholen, verenigingen en culture 
instellingen. Voor deze culturele verhuur hanteren we aangepaste

g gp

tarieven. Tot de vaste culturele huurders van de Meervaart behoren
g gg g p

������%����'�����%(�����������|����(�������������������������
scholen en het Amsterdams Volkskoor.

marketing en publiciteit 
Publiciteit en theatermarketing zijn in 2013 steeds meer in de richting 
van de ‘belevingseconomie’ gegaan. Klanten willen niet alleen zien

g jg j

wat er te doen is in de Meervaart, ze willen ook dingen ervaren, mee
g g gg g g

-
doen, reageren en zich verbonden voelen met ons theater. Hier spelen

gg

we op in door heel gericht mensen te informeren over ons aanbod en 
gg p

daarnaast randprogrammering, acties, prijsvragen, inleidingen, after
gp g

-
�����[����	��������%���������
�'����������������������������	�
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In 2013 zagen we dat het langzaam beter gaat met de theaterbezoe-
ken, mede dankzij creatieve free-publicity acties en de inzet van de

g g gg g g

sociale media. Via Facebook worden leuke, interessante nieuwtjes aan
j yj p y

onze volgers doorgegeven en we zagen in een jaar tijd een groei van 
jj

1.500 volgers naar 3.250 volgers, een stijging van meer dan 50% met 
g g g g j j gg g g g j j

een totaal bereik van bijna 17 miljoen internetgebruikers.
g g jg gg g jg g

�������������������������������)������������
"����������)����-
zoeken en de reacties op allerlei online activiteiten. We gaan na wat 

� � � "� � �

populaire zoekwoorden zijn en via Google Adwords worden er inci
gp g

-
denteel campagnes opgezet waarbij geld op belangrijke zoekwoorden

j gp p j g

wordt ingezet zodat we hoog in de ranking staan. Na een campagne
g g j g g jp g pg j g

monitoren we hoe een online banner scoort en via welke websites 
g g g gg g g

mensen op de Meervaartsite terecht komen. De programmering van 
de Meervaart staat vermeld op ca. 35 overzichtsites en op de websites 

g gp p g g

van de artiesten met hun speellijsten. Potentiele klanten kunnen dus 
op verschillende manieren naar onze site geleid worden. 

jp j

De maandagenda per email wordt per genre gedifferentieerd gemaild 
zodat het publiek die informatie krijgt die hun interesse heeft. 

g g g gg p p g g

Ook dit seizoen hebben we een dunne brochure uitgebracht, de stap 
jgp jg

naar alleen online informatie is echter nog een beetje te groot. Tijdens 
gg p

de brochureavond bleek dat ons trouwe publiek zeker waarde hecht 
g j g jg j g j

aan een papieren overzicht. Wat betreft de jeugdprogrammering kie-
zen we voor een halfjaaroverzicht dat zo is vormgegeven dat het als

j g g gj g g g
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We hebben via allerlei jeugdsites niet alleen de jeugdprogrammering 
maar tevens de mogelijkheid om je verjaardagsfeestje in de Meer-
���������������������%�������������������������������������
�����
stijging van de bezoeken van de jeugd- en familievoorstellingen en 
een groot animo om het kinderpartijtje in de Meervaart te vieren. De 
�������)��'��������������+�����������"��������������������������-
den worden en verzorgd door docenten van de jeugdtheaterschool 
4West, zijn succesvol. 

Bij steeds meer toneel- en dansvoorstellingen worden er lezingen of 
workshops aangeboden. Het publiek dat een kaartje heeft gekocht, 
krijgt in de week voorafgaande aan de voorstelling een email om 
de aandacht op deze inleiding te vestigen. In de mail worden extra 
informatie, recensies en links naar trailers gegeven. De respons is 
groot, bij sommige inleidingen hebben we het publiek teleur moe-
ten stellen omdat het aantal beschikbare plaatsen bezet was. Het 
bijeffect van deze mailing is dat het publiek dat al een kaartje heeft 
anderen enthousiast maakt om ook naar die voorstelling te gaan.

In september is er met succes een Smaakboulevard georganiseerd 
aan de Sloterplas. Deze combinatie van eten en een voorstelling 
hebben we, eerst als pilot, ingezet bij de theaterprogrammering. Met 
de combinatie dineren, inleiding, voorstelling en afterparty biedt de 
Meervaart de mogelijkheid voor een complete avond uit tegen een 
schappelijke prijs en met veel service. Na een wat aarzelende start 
blijkt deze opzet duidelijk in een behoefte te voorzien. Regelmatig 
schuiven er meer  dan 50 mensen aan de grote tafel aan om voor de 
voorstelling samen te eten. De pilot is omgezet in een regelmatig 
aanbod dat in 2014 verder geprofessionaliseerd wordt.

In 2013 hebben we fors ingezet om nieuwe publieksgroepen te 
binden aan de Meervaart. Omdat dit een andere manier van promo-
tie vraagt, hebben we samenwerking gezocht met MarocMedia en 
��������������������
"�%�������������������)��'������������������
een buurtprogrammeur aan te stellen die optreedt als intermediair 
tussen de Meervaart en bewoners uit Nieuw-West. Dit kunnen zowel 
lokale amateurkunstenaars zijn die in de Meervaart willen optreden 
en nieuw publiek meenemen als bewoners(groepen) uit Nieuw-West 
die de Meervaart, om wat voor  reden dan ook, nog niet weten te 
vinden. Met ingang van het seizoen 2013 – 2014 heeft de buurtpro-
grammeur als experiment een ‘wijkkijkclub’ opgezet met een selec-
tie van bewoners uit Nieuw-West die voorstellingen bezoeken. De 
wijkkijkclub geeft feedback over de voorstellingen, denkt mee over 
de publiciteit en treedt op als ambassadeur richting hun achterban. 
In 2014 krijgen jongeren een stem in de Meervaart programmering. 
Samen met Meervaart: Studio wordt een Junior Programmerings-
team samengesteld, dat de programmeur gaat ondersteunen bij het 
samenstellen van een aantrekkelijk aanbod voor de jeugd. Het SNS 
Reaalfonds ondersteunt dit initiatief, dat op termijn moet leiden tot 
een verjonging van het theaterpubliek. 

����������������������������������������������"'�%��������
������
onze website en andere informatievoorzieningen, zoals bijgaand 
overzicht laat zien:
         
                                       
                                             2013                       2012
   
websitebezoekers hits 19.600.000  11.400.000 * 
  
unieke bezoekers       200.000                   148.000 * 
  
kaartverkoop via internet          70%          68.5%  
  
emailadres publiek                    88%             87%  
  
email abonnees                      32.000                      29.000 
   
bron webstats www.meervaart.nl
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kaartverkoop
In 2013 vond ca. 70% van de kaartverkoop plaats via internet. De overige 
kaartverkoop vond voor het merendeel plaats via de telefoon en 
slechts voor een klein gedeelte aan de kassa zelf. Dit betekent dat de 
werkzaamheden van de kassamedewerkers verschoven zijn van het 
persoonlijke contact met de klant  naar het verwerken van de inter-
netbestellingen. Een belangrijke extra functie is geworden als ser-
vicedesk te fungeren voor klanten die vastlopen in het bestelproces. 
Dit vraagt meer technische kennis dan voorheen en in 2014 gaan we 
dan ook investeren in het vergroten van de technische knowhow van 
de kassamedewerkers.
Een belangrijke technische slag is al gemaakt in 2013 door de 
kaartverkoopserver niet meer lokaal maar centraal door leverancier 
Eventim te laten beheren. Updates worden nu automatisch doorge-
voerd, waardoor minder tussenschakels nodig zijn. 

theatertechniek
De Meervaart beschikt over up to date apparatuur en staat voor een 
hoge kwaliteit in theatertechniek. Dit staat haaks op een trend in 
theaterland waarin bij gezelschappen wordt bezuinigd op inzet van 
theatertechnici en huur/aanschaf van apparatuur. Voor de Meervaart 
betekent dit concreet dat het pariteitsbeginsel behoorlijk onder druk 
staat en er meer specialistische kennis van de eigen technici wordt 
gevraagd. Ook wordt er een groter beroep gedaan op de apparatuur 
en de faciliteiten van de Meervaart. 
In 2013 is geïnvesteerd in de kennis van de theatertechnici door 
gezamenlijk een cursus audiotechniek te volgen. Daarnaast wisselt 
het Hoofd Theater Techniek 3 à 4 keer per jaar kennis uit met andere 
toneelmeesters tijdens het Noord-Hollands Toneelmeesteroverleg. 
Zomer 2013 is de vloer van de rode zaal vervangen. Voor 2014 staan 
investeringen in de videoswitch installaties en bewegend licht  op de 
wensenlijst. 
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2. meervaart: studio
inleiding
Nieuw-West is het jongste stadsdeel van Amsterdam; er zijn relatief 
veel (grote) gezinnen en scholen. Vanuit onze wens om een bijdrage 
te leveren aan de culturele carrière van alle bewoners van Nieuw-
West biedt  ‘Meervaart: Studio’ de jeugd een lange leerlijn aan 
die start bij de onderbouw van het basisonderwijs en doorgaat tot 
actieve kunstbeoefening in de vrije tijd voor jongeren/jong volwas-
senen. Met haar Studio-activiteiten levert de Meervaart een bijdrage 
aan het versterken van creatieve competenties en vaardigheden van 
kinderen en jongeren. Het gaat om competenties die een belangrijke 
aanvulling zijn op de cognitieve vaardigheden, zoals: fantasie ge-
bruiken, abstract en innovatief denken, argumenteren, vergroten van 
de eigenwaarde, presenteren voor publiek. 

organisatie
De afdeling Meervaart: Studio bestaat sinds 1 januari 2013 en is 
een samenvoeging van de activiteiten van Studio West, Kunstbende, 
4West, Express Your Best en de educatie voor scholen. In 2013 is er 
veel tijd en energie gestoken in het integreren van de verschillende 
projecten tot één afdeling. Op organisatorisch vlak is gekeken hoe 
taken het beste verdeeld konden worden naar competenties en vaar-
������������)����%�����"'����������
�������������%��'�	�������-
�%����"������������������������"��������)�������������������%���
en waar nodig bijgesteld. Ook de bedrijfsprocessen zijn gecentrali-
seerd, wat een aanzienlijke besparing opleverde.  

Voor het uitzetten van een nieuwe marketing- en communicatiestra-
tegie is deskundige hulp van buitenaf ingeroepen. Na het zorgvuldig 
afwegen van alle voors en tegens is besloten om te blijven com-
municeren vanuit de afzonderlijke projecten/merken, omdat met 
jongeren doorgaans op een andere manier gecommuniceerd wordt 
dan met kinderen. Naast het eigen merk wordt ook het samenwer-
kingsverband van Meervaart: Studio meegenomen in alle communi-
catie-uitingen. 

Samen met eigenaar Ymere heeft Meervaart: Studio in 2013 fors ge-
investeerd in het ontwikkelen van het Talentenhuis, een oud school-
gebouw op ca. 200 meter van de Meervaart aan de Meer en Vaart 
290. De studio’s zijn uitgebreid en opgeknapt en er is een mooie 
������������������������%����������������������������'�����	��$���
Talentenhuis biedt inmiddels onderdak aan diverse verenigingen 
en gezelschappen die er tegen een schappelijk tarief repetitieruimte 
huren. 

Nu het stof is neergedaald, kunnen we zeggen dat de ‘fusie’ 
Meervaart: Studio geslaagd is. Iedereen heeft zijn draai gevonden in 
de nieuwe organisatie. In 2014 zal het accent liggen op deskundig-
heidsbevordering en het stimuleren van onderlinge samenwerking 
tussen de projecten om de synergie die de samenvoeging heeft 
opgeleverd nog meer te benutten. 
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activiteiten meervaart: studio
De activiteiten van Meervaart: Studio zijn te groeperen naar 
4 aandachtsgebieden en 4 doelgroepen:

ad a. activiteiten op het gebied van ‘kennismaken’
express your best
Onder regie van Meervaart: Studio werken diverse culturele aanbie-
ders onder de noemer Express Your Best samen met woningcorpo-
ratie Ymere en het lokale jongerenwerk aan talentontwikkeling en 
overlastpreventie in drie achterstandswijken in Nieuw-West. 
Express Your Best bestaat uit een laagdrempelig workshoptraject 
van 12 weken met een eindpresentatie in de Meervaart. De inzet is 
dat deelnemers na een kort kennismakingstraject doorstromen naar 
een reguliere creatieve vrijetijdbesteding in Nieuw-West. Express 
Your Best wordt twee keer per jaar uitgevoerd en bereikt rond de 
150 kinderen en jongeren per semester. In drie jaar tijd is Express 
Your Best uitgegroeid tot een omvangrijk en succesvol project, dat 
door diverse maatschappelijke fondsen wordt ondersteund. 

schoolvoorstellingen
Basisscholen kunnen bij de Meervaart terecht voor een voorstel-
lingsbezoek incl. voorbereidende inleiding of workshop op school. 
De schoolvoorstellingen die we in 2013 aanboden varieerden van 
reguliere theatervoorstellingen als “Koekeloere” van Theater Terra 
tot eigen producties als “Zwagg” en “Eiland”. Naast voorstellings-
bezoek ontwikkelden we ook speciale educatie- programma’s, 
�������%���������
�'��)���������������������������������������
Nieuw-West. Op het Goeman Borgesius hebben we bijvoorbeeld in 
2013 in de groepen 3 tot en met 8 een serie theaterlessen gegeven 
gericht op het versterken van sociale vaardigheden. De El Amin-
school vroeg Meervaart Studio om een eindejaarsvoorstelling te 
maken met alle leerlingen uit groep 8.

- 12 - meervaart jaarverslag 2013

meervaart: studio

ad a. activiteiten op
express your best
Onder regie van Meervaa
ders onder de noemer Exp
ratie Ymere en het lokale
overlastpreventie in drie a
Express Your Best bestaa
van 12 weken met een ein
dat deelnemers na een ko
een reguliere creatieve vr
Your Best wordt twee kee
150 kinderen en jongeren
Your Best uitgegroeid tot
door diverse maatschappe

schoolvoorstellinge
Basisscholen kunnen bij d
lingsbezoek incl. voorber
De schoolvoorstellingen 
reguliere theatervoorstell
tot eigen producties als “Z
bezoek ontwikkelden we 
�������%���������
�'��)
Nieuw-West. Op het Goe
2013 in de groepen 3 tot 
gericht op het versterken 
school vroeg Meervaart S
maken met alle leerlingen

- 12 - meervaart jaarverslag 2013

Kinderen  Jongeren        Volwassenen   Amateurs
  
Schoolvoorstellingen Schoolvoorstellingen    Inleidingen          Servicepunt
Express Your Best Express Your Best
Kijkclub                Kunstbende voorronde   
  
  
Jaartrainingen en    Kunstbende natraject     Cursus          Servicepunt
Productiegroepen              ‘Kijk op          Sloterproms
4West    Workshops en labs         Theater’         Sloterdans  
    Studio West   
      
   
   V.O. Verdiepings-
   trajecten
           
   Junior Workshop 
   Docent traject  
          
                                         Begeleiding 
                                         jonge makers 

K
ennism

aken O
ntw

ikkelen  B
ekw

am
en  E

xcelleren

a.

b.

c.

d.



kunstbende
Eén dag per jaar staat de gehele Meervaart in het teken van de 
Kunstbende wedstrijd. In de aanloop naar deze talentenjacht, werft 
Meervaart Studio op scholen, buurthuizen en evenementen in 
Amsterdam jonge talenten tussen de 13 en 18 jaar die hun act willen 
presenteren op het professionele podium van de Meervaart. In totaal 
zijn er 8 kunstdisciplines waar de deelnemers zich voor kunnen 
inschrijven. De 3 beste acts per discipline gaan naar de landelijke 

��������'��"����������;���"��������������)��������"������������
kunnen ontwikkelen binnen hun kunstdiscipline. 

kijkclub/inleidingen
Theaterbezoekers kunnen voorafgaand aan een voorstelling een 
inleiding op de voorstelling bijwonen. De inleidingen zijn gratis 
en zijn bedoeld om theaterbezoek aan de Meervaart toegankelijker 
en leuker te maken. In 2013 hebben 900 bezoekers een inleiding 
gevolgd voorafgaand aan een voorstelling. Kinderen konden zich 
aansluiten bij de Kijkclub en onder begeleiding van een theater-
docent jeugdvoorstellingen bezoeken. Daar maakten 222 kinderen 
gebruik van. 

servicepunt amateurkunst
In de periode 2009 – 2012 huisvestte de Meervaart een van de vier 
stedelijke Servicepunten Amateurkunst Amsterdam (SAKA), een in-
formatievoorziening voor (lokale) amateurkunstenaars. Begin 2013 
is SAKA verzelfstandigd verder gegaan. Om de opgedane 
kennis en contacten niet verloren te laten gaan is de voormalige 
SAKA medewerker door Meervaart: Studio ingehuurd om als 
buurtprogrammeur amateurverenigingen en lokale initiatieven voor 
amateurs te ondersteunen bij presentaties en activiteiten i.s.m. de 
Meervaart. In 2013 ondersteunde de buurtprogrammeur o.a. het ini-
tiatief “Grey Vibes”, een creatieve werkplaats voor ouderen, bij de 
opstart in Nieuw-West. Ook hielp ze het Amsterdams Andalusisch 
Orkest bij het opzetten van een naschools aanbod in Nieuw-West. 
Verder had de buurtprogrammeur namens de Meervaart zitting in het 
Muzieknetwerk, een initiatief van het Concertgebouw om amateur-
muzikanten te verbinden aan professionele instellingen. Er zijn in 
2013 geen activiteiten geweest in het kader van de projecten 
Sloterproms en Sloterdans. Deze krijgen een vervolg in 2014.  

ad b. activiteiten op het gebied van ‘ontwikkelen’
4west
Via haar Jeugdtheaterschool 4West biedt Meervaart: Studio kinderen 
van 4 tot 16 jaar de mogelijkheid om in hun vrije tijd deel te nemen 
aan wekelijkse lessen op het gebied van theater, muziektheater, 
dans, beeldende kunst en zang. Voor kinderen die meer uitdaging 
willen zijn er zogenaamde Studio 1 en Studio 2 groepen, waar 
gedurende een aantal jaar gestructureerd gewerkt wordt aan het ver-
����'�����������
�'�(����������������������	�#��������"���������
toewerken naar een voorstelling kan in een van de productiegroepen, 
waarin het gezamenlijk maken en instuderen van een multidiscipli-
nair theaterstuk centraal staat. Het cursusseizoen eindigt met een 
eindpresentatie of voorstelling in de Meervaart. In 2013 volgden 
ca. 500 kinderen een creatieve cursus bij 4West. 
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studio west
Sinds 2004 huisvest de Meervaart een eigen talentontwikkelings-
centrum aan het Osdorpplein, genaamd Studio West. In Studio 
West kunnen jongeren van 14 tot 25 jaar in een groep of zelfstandig 
werken aan een creatief portfolio. Voor zowel beginners als (zeer) 
gevorderden zijn er interessante activiteiten te volgen in Studio West 
�������������������������(�����(�%����'����
�%	�������������������
als artiest/maker hun sporen hebben verdiend, geven de lessen en 
zijn een rolmodel voor de jeugd. Studio West bereikte in 2013 ca. 
700 actieve deelnemers met haar activiteiten.

scholentraject voortgezet onderwijs
Meervaart Studio heeft een uitgebreid programma voor het Voortge-
zet Onderwijs, zowel receptief in de vorm van voorstellingsbezoek 
als actief in de vorm van eenmalige workshops en intensieve projec-
ten. Dankzij een subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie konden 
we zomer 2013 starten met het ontwikkelen van een leerlijn We-
reldverhalen voor de eerste drie leerjaren van het VMBO. Een uniek 
project met een looptijd van 2 schooljaren, waarbij 600 VMBO 
leerlingen kennismaken met verschillende wereldtheatertradities en 
zelf een verhaal leren vertellen in diverse theatrale werkvormen. 

ad c. activiteiten op het gebied van ‘bekwamen’ 
junior workshop docent traject
In de vorige Kunstenplanperiode kreeg Studio West subsidie van 
de Gemeente Amsterdam om gevorderde deelnemers op te leiden 
tot Junior Workshop Docent. In vier jaar tijd hebben ca. 50 junior 
docenten een intensieve training gevolgd en geassisteerd bij scho-
lenprojecten. In 2013 hebben we besloten het traject stop te zetten, 
���)���������'�����
������	�$��)����������"������������������(�
hebben we in 2013 wel nog regelmatig gebruik gemaakt van gecer-
��
�������������/������	������������������)��������������������
Docenten ingezet bij onze activiteiten, waardoor zij verder konden 
bouwen aan hun carrière als workshopdocent. 

ad d. activiteiten op het gebied van ‘excelleren’ 
begeleiding jonge makers
Naast de volwassen makers die de Meervaart begeleid heeft in het 
kader van haar cultureel intendantschap (zie Meervaart: Theater), 
heeft Meervaart: Studio ook een aantal jonge semi-professionele 
makers ondersteund bij het uitbrengen van een eigen productie. 
Sherwin Chaar maakte onder regie van cabaretier Rayan Pandan een 
comedy show van 30 minuten. Sherwin mocht de show presenteren 
als voorprogramma bij de show van Rayan Pandan in de Meervaart. 
Dames in de Hiphop komen weinig in beeld. Damescollectief Dam 
Dutchess, bestaande uit 11 DJ’s, MC’s, producers en zangeressen, 
wil daar verandering in brengen. Meervaart: Studio koppelde hen 
aan coach MC Melodee die hen ondersteunde bij het maken van een 
professionele showcase. Met deze showcase reisden de dames langs 
diverse clubs en genereerden veel aandacht bij de landelijke pers. 

Ook op internationaal vlak was Meervaart: Studio actief door mee te 
werken aan het dans uitwisselingsproject XPaTS van Bureau Barel, 
waarbij dansers uit Amsterdam werden uitgenodigd om een dans-
voorstelling te maken met een choreograaf uit Berlijn. 
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*  eerder genoemd bij programmeringsaantallen
** schattingen, veelal festivals
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Kennismaken         
Express Your Best Semester jan - april  140     400
   Semester sept - dec  145     450

Educatie Primair  Speelvloer (Goeman)  310  
Onderwijs  2 x kijken       66 
   Voorstellingsbezoek               2.472 *

Inleidingen  Kijkclub                                         222
                                    Inleidingen volwassen                             900 

Kunstbende  Deelnemers   226 
              Bezoekers voorronde                             650
              Bezoekers DJ selectie   30   80
              Scholentour                           1.035
              Promotour        367

Servicepunt/  Begeleiding amateurs    20  1.340 *
Buurtprogrammeur Begeleiding lokale      
   initiatieven       2 
   Wijkkijkclub     10 
     
Ontwikkelen 
4WEST  Deelnemers 2012-2013 446   
   Deelnemers 2013 - 2014 550 
   Open dagen   270 
   Clubweekend     10 
   Zomerkamp   140 
   Bezoekers 4West
   eindpresentaties    1.749
   Bezoekers voorstelling     
   productiegroepen                  486

Studio West  Workshops / Labs  303 
   Masterclasses/projecten 198 
   Vrij werken   200 
   Events / optredens  180     12.500 **

Educatie VO  Scholenworkshops  932 
   Voorstellingsbezoek                             520 *
   Welzijn / buurtwerk  120 
  
Kunstbende Coaching Masterclasses/coaching   87   
   Natraject winnaars      8
Bekwamen 
Junior Workshop 
Docenten  Inzet scholenworkshops  12 
   
Excelleren 
Begeleiding jonge  Comedy voorstelling     1       80
makers    Sherwin Chaar       
   Showcase Dam Dutchess   11       5.000 **
   Int. uitwisseling XPaTS     8 

Totaal actief/receptief                         4.425     27.751

project deelnemers/

actief bezoekers/

receptief



3. meervaart: congres & event
In 2013 hebben er 69 congressen/vergaderingen op basis van 
arrangementen  plaatsgevonden in de Meervaart. Het totaal aantal 
bezoekers was ca. 42.000. Het aantal verhuuractiviteiten was in 
totaal 145. De omzet is ten opzichte van het vorig jaar licht gestegen 
met 4,2%.

Afgelopen jaar bleek opnieuw duidelijk dat de contacten steeds 
meer via internet gaan, zowel voor bestaande als nieuwe klanten. Dit 
heeft vooral consequenties voor de marketing van onze congresac-
tiviteiten. Adverteren via de reguliere kanalen levert nauwelijks nog 
resultaat op. De belangrijkste marketing inspanning is om te zorgen 
dat Meervaart: Congres & Event hoog eindigt bij zoekmachines op 
internet. Nieuwe aanvragen bereiken ons via een link op onze eigen 
site of via vermeldingen op andere, relevante internetsites.

De vorig jaar ingezette proef met het meer pro-actief uitbreiden 
van het klantenbestand via telefonische werving heeft ondanks alle 
inspanningen slechts een bescheiden resultaat gehad. Klanten zijn 
����������)����������������������������������(������������������"'�(�
telefonische benadering niet meer op prijs wordt gesteld. Deze proef 
heeft voor ons eens te meer bevestigd dat alle inspanning op online 
marketing gericht moet zijn.

Meervaart: Congres & Event heeft vele trouwe klanten met wie 
we in de loop der jaren een goede relatie hebben opgebouwd. Veel 
vaste klanten komen één of meerdere keren per jaar terug. Als reden 
���������)����������%������������������������(����+�^�������������
de goede prijs/kwaliteit verhouding. We investeren in onze vaste 
klanten door zeer scherp te zijn op de kwaliteit van onze toeleveran-
����(�����+�����������������������������������%������'��������"���-
lijks een persoonlijke attentie toe te sturen. Ook volgen we de trends 
in congresland op de voet, waardoor we snel kunnen inspringen op 
veranderende wensen. 

Op internationaal gebied zijn er eveneens vorderingen te melden. In 
2013 zijn er 7 congressen met bezoekers uit diverse landen geweest 
��	�	�#�������(�/��������(��������(�����������������)���!�����������
als buitenlandse organisaties. We verwachten dat deze trend zich 
ook in 2014 gaat voortzetten.
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meervaart: 
4. financiën en onderhoud
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meervaart: 
toelichting op het financieel verslag 2013:

-  Het resultaat uit de theateractiviteiten is ca. € 292.000,- hoger
   dan in 2012. Enerzijds is het aantal theaterbezoekers toegeno-
   men, wat heeft geleid tot hogere inkomsten. Anderzijds zijn met
   de impresariaten lagere garantie-afspraken gemaakt, waardoor
   de kosten zijn afgenomen. 
-  Hoewel de omzet uit congresactiviteiten met 4% is toegenomen,
   was het resultaat uit de verhuuractiviteiten ca. € 37.000,- lager
   dan in 2012. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een aantal
   debiteuren die niet in staat waren om hun facturen te betalen. 
-  Het resultaat uit de horeca-activiteiten is in lijn met die van 2012.
-  De hogere personeelslasten t.o.v. 2012 zijn volledig toe te 
   schrijven aan de integratie van 4West in de Meervaart.
-  De hogere huisvestingskosten van ca. € 33.000,- zijn volledig toe
   te wijzen aan het uitvoeren van achterstallig onderhoud.

subsidiënten en fondsen in 2013
De Meervaart werd in 2013 structureel gesubsidieerd door 
Stadsdeel Nieuw-West en de Gemeente Amsterdam. 
Tevens ontvingen we een bijdrage voor projecten van de volgende 
fondsen en bedrijven:
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meervaart: 
meerjaren onderhoudsplan 

De Meervaart beschikt over een Meerjaren Onderhouds Plan 
(MOP), dat als leidraad wordt gebruikt voor reparaties en aanpas-
singen aan het gebouw. De Algemene Dienst, verantwoordelijk voor 
het onderhoud van het gebouw, beschouwt het MOP als een richt-
lijn, waarvan afgeweken kan worden, mits zorgvuldig onderbouwd. 
Hier volgt een overzicht van het uitgevoerde onderhoud in 2013, 
gerelateerd aan het MOP. 

In 2013 is de foyer van de Meervaart gemoderniseerd door led-
schermen te plaatsen bij de ingang en de wandbekleding te ver-
nieuwen. Dit onderdeel stond niet in het MOP, maar is ingegeven 
door veranderende wensen/trends in zowel theater- als congresland. 
De Meervaart zag zich genoodzaakt om de veranderingen door te 
voeren om haar concurrentiepositie als congrescentrum op peil te 
houden. 

De Meervaart neemt deel aan het overleg “Groene Theaters” om 
het energieverbruik in de theatersector terug te dringen. Een eerste 
stap is gezet door als ‘groene theaters’ gezamenlijk gas in te kopen. 
Verder is in het kader van duurzaamheid een begin gemaakt met 
het vervangen van gloeilampen door led-lampen, waar dat aan de 
orde was. Tevens zal een aanwezigheids-detectiesyteem aangelegd 
worden voor de verlichting. De verwachting is dat dit het stroomge-
bruik betreffende de algemene verlichting op termijn drastisch zal 
verminderen.

De dakbedekking is waar nodig vervangen of opgeknapt. Dit stond 
gepland voor 2010, maar het dak bleek in betere staat dan verwacht, 
waardoor het onderhoud uitgesteld kon worden tot afgelopen jaar. 

Voor 2013 stond het schilderen buitenkozijnen gepland, maar dit 
bleek al eerder nodig en wordt jaarlijks in etappes uitgevoerd. De 
voor 2013 gepland vervanging van de groepsremplace buitenver-
lichting wordt in 2014 uitgevoerd en de vervanging beveiligings-
camera’s ook. 

Voor 2014 staan een aantal grote aanpassingen op het programma. 
De brandmeldinstallatie moet worden vervangen. Ook het klimaat-
beheersingssysteem is aan vervanging toe. Hoewel dit in eerste 
instantie een aanzienlijke investering betekent, zal met name een 
nieuw klimaatbeheersingssysteem op termijn ook een behoorlijke 
besparing gaan opleveren. 
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meervaart: 
5. organisatie 
personele organisatie 
In de personele organisatie van de Meervaart hebben in 2013 enkele 
belangrijke veranderingen plaatsgevonden. 

Per 1 januari 2013 is Jeugdtheaterschool 4West geïntegreerd in de 
Meervaart, waarbij de medewerkers van 4West onder de verant-
woordelijkheid van de Meervaart kwamen te vallen. Mede doordat 
4West kantoor hield in de Meervaart en er al een intensieve samen-
werking was,  is dit proces soepel verlopen. 
9����������������������������
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pensioen ging.  

Wegens het voornemen van de directeur/bestuurder Bert Liebregs 
om per 1 januari 2014 met vervroegd pensioen te gaan is in het 3e 
kwartaal een (gelijktijdige in- en externe) sollicitatieprocedure ge-
start. Andreas Fleischmann is per 2014 benoemd als nieuwe direc-
teur/bestuurder van de Meervaart. 
Bert Liebregs, directeur/bestuurder had in 2013 geen nevenfuncties.

In 2013 had de Meervaart 36 medewerkers in dienst (26,6 fte). 
Daarnaast is een via Pantar gedetacheerde medewerker in dienst. 
De Meervaart werkt nauw samen met een vast horecauitzendbureau. 
Er werkten in de horeca/catering/garderobe 42 oproepkrachten, 
onder leiding van 4 supervisors (ca. 8 fte).
Ook de theatertechnische dienst heeft in 2013, naast de vaste mede-
werkers 14 mensen op oproepbasis ingezet, waarvan enkele vaste 
freelancers. Bij de algemene dienst werkte 1 ZZP’er op oproepbasis. 

In het kader van de arbeidsintegratie geven we al vele jaren werkge-
����������������������������q������	
We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
stagiair(e)s gelegenheid te geven binnen ons bedrijf werkervaring op 
te doen. We zijn er trots op dat we organisatiebreed in 2013 aan 18 
MBO en HBO studenten en een student van het Koninklijke Visio 
Onderwijs stageplaatsen konden aanbieden. Naast de langere stages 
heeft de Meervaart enkele middelbare scholieren gelegenheid gege-
ven voor een snuffelstage. 
Het totale ziekteverzuim was dit jaar 5,2%, waarvan een groot deel 
langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim was.

raad van toezicht
De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt 
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht (RvT). Omdat 
de Code eind 2013 is vernieuwd is de code integraal in een RvT-
vergadering behandeld.
In 2013 heeft de raad van toezicht 4 keer vergaderd. Naast de vaste 
periodieke agendapunten waren de integratie van 4West in de Meer-
�����(�����������'��������
������������������������������'��������
algemeen directeur vergaderonderwerpen. De leden Rienstra, Van 
Keulen en Boussaid vormden de sollicitatiecommissie, samen met 
een lid van de OR en een personeelsvertegenwoordiger, voor het 
aanstellen van een nieuwe directeur. De sollicitatieprocedure vond 
plaats in oktober.

In november heeft het structurele overleg plaatsgevonden tussen een 
delegatie van de RvT en de ondernemingsraad. 
In september vond aansluitend aan het vergadergedeelte een thema-
avond plaats met als onderwerp Congressen. 
In 2013 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de RvT 
geweest. Met het oog op het vertrek van twee leden (waaronder 
de voorzitter) begin 2014, werden er wel gesprekken gevoerd met 
eventuele kandidaten. 
De leden krijgen een onkosten vergoeding van € 1.250,- per jaar.- 21 - meervaart jaarverslag 2013
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meervaart: 
leden van de raad van toezicht met beroep 
en nevenfuncties:
Els Rienstra, voorzitter:       
 voorzitter raad van bestuur Parlan Jeugd & Opvoed  
 hulp, nevenfuncties: lid bestuur Het Kinderopvang  
 fonds; voorzitter Stichting Innovatie Jeugdzorg;    
 bestuurslid brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland

Margriet Kapteijns:  
 organisatieadviseur, nevenfunctie: raad van toezicht   
 Cultuur-Ondernemen

Hans van Keulen:       
 Conservator Uitvoerende kunsten en media / Team-  
 leider Bijzondere Collecties Universiteit van    
 Amsterdam

John Moreu:      
 Eigenaar/directeur Moreu Marketing & Communicatie                    
             Bergen NH, nevenfuncties: Partner Tourism in Action
             BV; Raad van Advies Klasse TV:manager Marketing/PR
             The International Holland Music Sessions

Yassine Boussaid:        
             Oprichter ACLI: Advies, Cultuur, Leertraject en Inter  
 nationaal projectleider Imagine IC, bestuurslid De  
 Gasten, commissielid internationalisering Fonds    
 Podiumkunsten; zakelijke leiding Amsterdams    
 Andalusisch Orkest

code culturele diversiteit
De Meervaart onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en past 
deze toe waar mogelijk. Als stedelijk theater en congrescentrum in 
een multiculturele wijk is culturele diversiteit voor de Meervaart een 
vanzelfsprekend begrip. In het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 is 
uitgebreid aandacht voor het bereiken van nieuwe cultureel diverse 
doelgroepen door intensief samen te werken met lokale producenten 
die een bepaalde etnische achterban vertegenwoordigen. In de pro-
grammeringscyclus wordt ruimte vrijgehouden om ad hoc in te kun-
nen springen op interessante voorstellingen uit niet-westerse landen, 
met name de Maghreb. Door onze samenwerking met MarocMedia 
en (incidenteel) FunX en intensief contact met wijkinstellingen 
slagen we er steeds beter in om doelgroepen te bereiken die via de 
reguliere kanalen niet gemakkelijk bereikt wordt.  

In onze cultuureducatieve programma’s ligt de nadruk sterk op 
culturele diversiteit en met de buitenschoolse activiteiten van Meer-
vaart Studio bedienen we een zeer gemêleerde groep kinderen en 
jongeren. De diversiteit van de deelnemers vormt een goede afspie-
geling van de bevolkingssamenstelling in Nieuw-West. 
We hopen dat de kinderen en jongeren die we met onze binnen-
schoolse en buitenschoolse activiteiten bereiken, ook in de toekomst 
de weg naar ons theater weten te vinden. 

In haar personeelsbeleid streeft de Meervaart naar meer di-
versiteit. Vanwege het lage verloop onder het vaste personeel, 
wordt dit vooralsnog voornamelijk gerealiseerd bij het inzet-
ten van stagiair(e)s en freelancers. Daarmee werken we aan 
een kweekvijver van jong organisatietalent dat mogelijk in de 
toekomst kan doorstromen naar een werkplek in de Meervaart.
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meervaart: 
ondernemingsraad
In 2013 heeft de OR 4 keer vergaderd. Er zijn geen wisselingen 
geweest in de samenstelling van de OR. De doelstelling van de OR 
was afgelopen jaar (en ook komend jaar) een actievere benadering 
van het personeel. Gebleken is dat het personeel niet altijd weet wat 
de inhoudelijke  functie van een OR is. Besloten is om kort voor een 
OR vergadering, langs alle afdelingen te gaan en te inventariseren of 
er punten van belang zijn. Eventuele punten worden opgenomen op 
de agenda van de OR.
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teur stond 2013 in het teken van de directiewisseling en de daarbij 
behorende sollicitatieprocedure(s). De OR heeft hierin een actieve, 
adviserende rol ingenomen. Een selectie van Meervaart  personeels-
leden heeft op uitnodiging van de OR en de Raad van Toezicht mee-
gedacht over de competenties en persoonlijkheid die zij graag terug 
zouden zien bij de nieuw aan te stellen directeur. Dit gesprek werd 
bijgewoond door een externe HRM adviseur en heeft geleid tot een 
uitgebreid advies aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
heeft het advies ter harte genomen, wat  resulteerde in een transpa-
rante en zeer plezierige sollicitatie procedure waarbij het personeel 
zich echt gehoord heeft gevoeld.

De aandachtsgebieden voor 2014 zullen zijn: het (interne) sollicita-
tiebeleid en interne communicatie. 

De huidige ondernemingsraad bestaat uit:

Malika Oukil      - voorzitter (kaartverkoop/receptie )
Kayleigh Kuijpers        - secretaris (Studio West/Kunstbende)
Nikky Ligthart      - lid (pr/marketing)

samenwerkingspartners en 
brancheverenigingen
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB)
Amsterdams Uitburo (AUB)
Muziekschool Amsterdam (MSA)
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM)
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
Centrum voor Live Communication (CLC)
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