
JAARVERSLAG 2014
F

IN
A

N
C

IE
E

L
 V

E
R

S
L

A
G

5.1 TOELICHTING OP HET 

FINANCIEEL VERSLAG 2014

In 2014 werd ontdekt dat een aanmerkelijk deel van de nog te 

betalen voorstellingskosten uit de laatste maanden van 2013 

niet voorzien was. Tevens diende er een correctie plaats te vinden 

op de post vooruit ontvangen recette. Deze nagekomen lasten hebben 

het resultaat over 2014 aanmerkelijk beïnvloed en zijn de oorzaak 

van meer dan de helft van het negatieve resultaat over 2014.

wordt gedekt uit het resultaat op ticketing. Met name de lagere 

bezoekersaantallen bij de toneelvoorstellingen zijn een belangrijke 

ringstekorten konden onvoldoende worden opgevangen door 

overschotten op meer populaire genres. In 2015 worden voor 

meer bezoekers en uiteindelijk ook meer inkomsten te genereren. 

2016 scherpere keuzes worden gemaakt.

waarbij het jaar 2013 voor deze afdeling sloot met een positief 

projecten waarvoor de subsidie gelijkelijk wordt verdeeld, 

maar de kosten niet per se gelijkelijk verdeeld worden gemaakt. 

Daarbij zijn projecten vaak niet exact op 31 december afgerond. 

Over de jaren 2013 en 2014 gesaldeerd weet Meervaart Studio 

haar kosten geheel te dekken door de eigen inkomsten en  

inkomsten uit structurele en projectsubsidies.

taten uit de commerciële verhuur (Sales) en horeca. Deze afdelingen 

krijgen het komende jaar extra aandacht ter bevordering van zowel 

de omzetten als de bruto marges.

activiteiten voor zowel de commerciële verhuringen (afdeling 

Sales) als voor de diverse programmering in de Meervaart. 

Hoewel de bruto marge gelijk is gebleven aan die over 2013, 

zien we deze toch graag stijgen. Hiertoe zijn reeds maatregelen 

handelingen met de diverse toeleveranciers.

ringen is gedaald. Er zijn reeds maatregelen genomen om de 

bruto marge te verbeteren zoals het beter afstemmen van de 

inzet van technisch personeel met de wensen van de klant en 

het scherper inkopen. De acquisitie van nieuwe klanten zal extra 

aandacht krijgen in 2015.

De wisselingen in de personele sfeer hebben impact gehad op de 

inzet van extern personeel. Deze steeg fors en is inmiddels weer 

beteugeld. Vrijgekomen salarisbudget werd ingezet om meer 

personele versterking in lagere schalen mogelijk te maken. 

In 2014 is een actief beleid gevoerd met betrekking tot het 

regelen hierbij was de invoer van een zomersluiting van twee 

merkelijk geweest. 

Verder heeft in de laatste maanden van het jaar de nadruk gelegen 

regeling vroeg om intensief overleg met directie, ondernemingsraad 

en het hoofd Financiën en resulteerde na een tweetal personeels

bijeenkomsten in een bijgesteld personeelsbeleid, dat zowel 

recht doet aan de bepalingen in de cao als aan de wensen van het 

Het onderhoud aan gebouw en installaties staat de komende 

jaren hoog op de agenda. Er zal waar mogelijk versneld een veel 

hogere bestemmingsreserve onderhoud worden gevormd en 

De hogere kosten voor onderhoud aan het gebouw en aan 

de voorbereiding van de bouwtechnische aanpassingen met 

betrekking tot de brandveiligheid zijn de voornaamste oorzaken 

van de stijging van de kosten voor huisvesting.

De organisatiekosten waren in 2014 fors hoger dan in 2013, 

naamste oorzaak hierin is de toename in kosten voor de ICT. 

Eind 2014 is afscheid genomen van de externe netwerkbeheerder 

bedrijf met veel ervaring binnen collega theaters voor het netwerk

kosten voor ICT in 2015 te kunnen drukken.

De afschrijvingslasten zijn in 2014 gedaald doordat een aantal 

investeringen in 2014 geheel afgeschreven zijn. Een deel hiervan 

Hierdoor is ook de vrijval van de egalisatiereserve navenant 

gedaald in 2014.
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5.2 VOORUITBLIK 2015

In deze paragraaf kijken we vooruit naar 2015. Kort stippen we 

de speerpunten voor het nieuwe jaar aan en we presenteren een 

globale begroting.

Meervaart Theater
In het beleidsplan 2013 – 2016 hebben we aangegeven dat we een 

waarbij we de uitgangspunten ‘(inter)nationale klasse afgestemd 

op de culturele achtergrond van de bewoners’ en ‘spraakmakend 

dit vorm door opnieuw in samenwerking met Yassine Boussaid en 

theaters. Een ambitieus nieuw project is ‘Wolven’. In deze opera, 

gebaseerd op de Ring des Nibelungen van Wagner, spelen jongens 

uit de reclassering de hoofdrol. De opera wordt geproduceerd door 

zullen we opnieuw ruimte in de programmering vrijhouden om in 

te kunnen spelen op de actualiteit. 

Daarom brengen we komend seizoen drie keer een magazine uit 

in plaats van één jaarbrochure. Een andere ontwikkeling is dat we 

in 2015 een bescheiden begin gaan maken met seriebespeling, 

Door goed lopende voorstellingen drie tot vijf dagen te laten staan, 

hebben marketinginspanningen meer effect. Overigens betekent 

dit niet dat ons aanbod zal verschralen. We blijven kleine, experi

mentele voorstellingen boeken. Daarnaast investeren we in 

en de Studio Cafés.

Meervaart Studio 
Vanwege de stijgende vraag breidt Jeugdtheaterschool 4West 

haar aanbod uit met een serie lessen op een nieuwe locatie: 

in maart 2015 in Osdorp met een nieuw aanbod voor peuters. 

Ons actieve aanbod voor het VMBO hopen we in de periode 

2015 een aanvraag ingediend bij het Fonds Cultuurparticipatie. 

Een aandachtspunt komend jaar is het realiseren van een structurele 

huisvesting voor 4West. Op dit moment huren we studio’s in het 

Talentenhuis, een oud schoolgebouw van Ymere. Het schoolgebouw 

staat op de nominatie om verkocht en gesloopt te worden. 

Hoewel de verwachting is dat dit niet op korte termijn gaat gebeuren, 

vormt dit wel een risico voor de activiteiten van 4West. Komend jaar 

gaan we plannen vormen om een structureel onderkomen te vinden 

of te creëren voor 4West (zie ook ontwikkelingen Osdorpplein).
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Meervaart Congressen

kansen te verbeteren op het gebied van congressen en events. 

Inmiddels is duidelijk dat de concurrentie op dit gebied sterk is 

In 2015  gaan wij investeren in het verkoopapparaat middels de 

om nieuwe business aan te trekken en nieuwe arrangementen 

samen te stellen. Daarnaast investeren wij in nieuwe netwerken 

verenigingen ter kennismaking uit te nodigen. Bovendien zal de 

Meervaart lid worden van Meeting Professionals International, 

locatieaanbieders samenbrengt middels netwerkbijeenkomsten.  

inzetten bij de marketing van congressen en events. Bedrijven met 

een Corporate Social Responsibility programma  laten we zien dat 

congresseren in de Meervaart bijdraagt aan bijzondere projecten 

op het vlak van talentontwikkeling en educatie. Tot slot zal de 

Meervaart in 2015 de marges op de commerciële activiteiten 

verbeteren.  

Investeringen in het gebouw

grote investeringen in het gebouw. In 2015 moet in ieder geval 

de brandmeldinstallatie vervangen worden. Daarnaast zullen 

de afdelingen Techniek en Financiën een plan maken hoe 

stapsgewijs de congresfaciliteiten verbeterd kunnen worden. 

Verder vindt in het voorjaar 2015 een haalbaarheidsonderzoek 

plaats naar een eventuele huisvesting van ICKamsterdam in de 

Meervaart. 

De Meervaart neemt in 2015 deel aan het traject Wijzer Werven. 

Dit traject is geïnitieerd door het ministerie van OCW om culturele 

instellingen te coachen bij het vinden van particuliere en zakelijke 

begunstigers. 

We staan voor de opgave om de komende jaren een grotere 

reserve op te bouwen om de nodige investeringen in het gebouw 

te kunnen plegen. Een nieuwe tribune in de blauwe zaal hopen we 

te realiseren met hulp van particuliere en zakelijke begunstigers. 

Daarnaast moeten de eigen inkomsten uit kaartverkoop, horeca 

en verhuur omhoog. Ook onderzoeken we in hoeverre een deel 

van de investeringen meegenomen kan worden in de mogelijke 

herontwikkeling van de achterkant van de Meervaart (zie ontwik

kelingen Osdorpplein). 

winkeliers en ondernemers, neemt de Meervaart het voortouw bij 

het aanjagen van vernieuwende initiatieven in het winkelgebied om 

tot een betere branding van het winkelcentrum te komen. 

 

Ontwikkelingen Osdorpplein
Voor de crisis heeft het stadsdeel met een aantal ontwikkelaars 

een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het Osdorpplein. 

In 2015 wordt een begin gemaakt met de verbouwing van de 

Shoperade tot een foodcourt en een hoogwaardig winkelgedeelte. 

Het stadsdeel wil ook de achterkant van de Meervaart transformeren 

tot winkels en een hotel. De vergaderzalen en Studio West 

komen volgens het plan in nieuwe huisvesting boven de winkels. 

Deze ontwikkeling biedt kansen om te onderzoeken of de ambities 

van de Meervaart om haar congresfaciliteiten te verbeteren en 

men kunnen worden in de planontwikkeling. 

VERKORTE BEGROTING 2015

Directe inkomsten 2.805

Indirecte inkomsten 469

Subsidies en fondsbijdragen 2.201

TOTAAL INKOMSTEN 5.475

Directe kosten 2.744

Indirecte kosten 2.685

Totaal kosten 5.429

Rentelasten 51

Vrijval egalisatiereserve -156

Resultaat 151

Naar onderhoudsreserve 276

Uit onderhoudsreserve -125

 151
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5.3 SUBSIDIENTEN, FONDSEN EN OPDRACHTGEVERS IN 2014

Tevens ontvingen we een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

FONDS/SPONSOR/ PROJECT/ACTIVITEIT BIJDRAGE IN 2014 INZET IN
OPDRACHTGEVER 

Ymere Express Your Best € 70.000 2014

Stadsdeel Nieuw-West Express Your Best € 60.000 2014

Stadsdeel Nieuw-West  Dam Dutchess € 2.500 2015

Stadsdeel Nieuw-West  Sloterproms 2015 € 2.500 2015

Fonds Cultuurparticipatie Wereldverhalen – ontwikkeling

 leerlijn CKV voor het VMBO, 2e deel € 41.150 2014-2015

Prins Bernhard Cultuurfonds Wereldverhalen – ontwikkeling

2e deel leerlijn CKV voor het VMBO, 2e deel € 41.150 2014-2015

Fonds21 (voorheen SNS Reaalfonds) Opleiden Junior Programmeurs € 25.000 2014-2016

Dienst Maatschappelijke Wijkonderneming Talentenhuis  € 25.000 2014

Ontwikkeling 

Amsterdams Fonds voor de Kunst Trajectbijdrage 4West, 3e en laatste jaar € 22.227 2014

Landelijk Bureau Kunstbende Kunstbende 2015 € 15.500 2014

Niemeyerfonds Kunstbende 2014 € 5.000 2014

Madurodam Steunfonds Kunstbende 2014 € 5.000 2014

Weeshuis der doopsgezinden Kunstbende 2014 € 3.000 2014

Stichting Welsuria Kunstbende 2014 € 1.000 2014

Youth in Action Can I Get A Right Portrait € 6.950 2014

Het Amsterdamsche Fonds  2 x Kijken omgeving € 2.000 2014
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