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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van 2014. Een bewogen jaar met vele 
hoogtepunten, maar ook een aantal aandachtspunten. Voor mij 
was het mijn eerste jaar als directeur. Ik trof een organisatie in 
transitie aan. Nieuwe, jonge medewerkers waren aangetreden 
na de (vervroegde) pensionering van een aantal personeelsleden 
van het eerste uur. Deze nieuwe medewerkers moesten ingewerkt 
worden en wegwijs gemaakt in de cultuur van de Meervaart. 
Daarnaast gingen we over op een ander financieel-administratief 
pakket en hebben we de telefonische kaartverkoop uitbesteed  
aan See Tickets, wat de nodige veranderingen met zich meebracht. 
Ons nieuwe hoofd Financiën, Pieter Jan Willems, heeft dit uitstekend 
begeleid. 
Ook in het theater hadden we een aantal successen te vieren.  
De multiculturele comedy Kapsalon trok in vele grote theaters 
in Nederland nieuw publiek naar de zalen. Op het vlak van 
wereldmuziek organiseerde Yassine Boussaid als gastprogram-
meur een serie drukbezochte concerten in de Meervaart rond 
de achtste-eeuwse Marokkaans-Andalusische muzikant Ziryab. 
Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met de zogenaamde 
Meervaart Studio Cafés, een avond waarop Meervaartbezoekers 
in een café-achtige setting kennis kunnen maken met jong, 
opkomend talent op het gebied van cabaret, spoken word, 
singer-songwriting en theater.

In dit jaarverslag leest u uiteraard hoe het de Meervaart is vergaan 
in 2014 op het gebied van de programmering, bezoekersaantallen, 
verhuurcijfers en financiën. Naast deze feitelijke informatie,  
willen 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.

Graag wil ik hier nog even apart benoemen dat de Meervaart naast 
het realiseren van een theaterprogrammering en de organisatie 
van congressen ook een belangrijke lokale functie heeft via haar 
talentontwikkelings- en educatieactiviteiten. Afgelopen jaar hebben 

weer ca. 9.000 kinderen en jongeren kennisgemaakt met kunst 
en cultuur via creatieve workshops en voorstellingsbezoek in de 
Meervaart. Van een eenmalige workshop op school ter voorbe-
reiding op het voorstellingsbezoek tot een jaarcursus dans, theater, 
film of muziek bij 4West of Studio West. Ook ondersteunen we 
jonge producenten en (amateur)kunstenaars uit de buurt bij het 
vinden van repetitieruimte en het uitbrengen van hun productie. 
Bijvoorbeeld festival The Brave dat afgelopen zomer voor het 
eerst plaatsvond op festivalterrein de Tuinen van Nieuw-West. 
En opnieuw organiseerden we in juni en september De Smaak-
boulevard, een bruisend festijn met eten en culturele program-
mering aan de Sloterplas.

Ondanks alle successen sluiten we het jaar  af met een financieel 
tekort. Dit tekort is voor een groot deel te wijten aan niet voor-
ziene programmeringskosten uit 2013 en een correctie op de 
opbrengsten uit dat jaar. De specificatie hiervan vindt u terug onder 
‘diverse baten en lasten’ in de jaarrekening. Daarnaast hebben wij 
in 2014 als gevolg van personele omstandigheden extra personeel 
in moeten huren.  Tegelijkertijd hebben wij een beleid ingezet om 
de inhuur van extern technisch- en horecapersoneel terug te 
dringen. De voordelen hiervan zullen in 2015 zichtbaar worden. 
De bruto marges en de omzet van de commerciële verhuur zijn 
eveneens teruggelopen. Naar aanleiding van deze ontwikkeling 
zijn wij gestart met nieuwe activiteiten op het gebied van acquisitie 
en hebben wij gewerkt aan het verbeteren van de marges door 
opnieuw rond de tafel te gaan met leveranciers en de algemene 
bedrijfsvoering onder de loep te nemen. De gevolgen hiervan zullen 
eveneens in 2015 zichtbaar worden.

Ik wens u veel leesplezier en zie u graag spoedig in de Meervaart.

Andreas Fleischmann
Algemeen Directeur
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INTRODUCTIE

De Meervaart wil alle bewoners van Nieuw-West aandeelhouder 
maken in haar activiteiten. Podiumkunsten zien wij als een belang-
rijke waarde in het persoonlijke leven en het maatschappelijke 
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, 
discussie en reflectie. De Meervaart wil het huis van Nieuw-West 
zijn waar onderling respect, nieuwsgierigheid en het slechten van 
culturele drempels centraal staan. 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:

Deze kernactiviteiten groeperen wij in drie inhoudelijke pijlers; 
Meervaart Theater (programmering en cultureel intendant), 
Meervaart Studio (talentontwikkeling) en Meervaart Congressen 
(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 inten-
dant in Nieuw-West te belichten. Ook is er in dit hoofdstuk 
aandacht voor publiciteit en marketing rondom de voorstellingen. 
Vervolgens wordt in HOOFDSTUK 2 Meervaart Studio beschre-
ven, de activiteiten die de Meervaart organiseert op het gebied 
van talentontwikkeling en educatie. Ook Meervaart Congressen 
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 2014 is verlopen, 
lichten we toe in HOOFDSTUK 3. De ondersteunende diensten 
en het meerjarig onderhoud vervolgens worden belicht in 
HOOFDSTUK 4. Het financieel verslag met toelichting treft u aan 
in HOOFDSTUK 5. En in HOOFDSTUK 6 vindt u  algemene 
informatie over de organisatie in 2014 in de vorm van kengetallen 
over personeel en bestuur. 



1.1 INLEIDING

Het hart van de Meervaart is het podium. Hier presenteren wij de podiumkunsten in een mix 

van artistieke kwaliteit, publiekstoegankelijkheid en lokale betrokkenheid. Onze doelstelling 

is om de komende jaren op het gebied van de programmering nog nauwer aan te sluiten bij 

de behoeften en wensen van ons huidige en aspirant publiek. In afstemming op de overige 

podia in de stad programmeren we (inter)nationale klasse afgestemd op de culturele achter-

grond 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.
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1.2 DE THEATERPROGRAMMERING IN CIJFERS

   RESULTAAT 2012 RESULTAAT 2013 RESULTAAT 2014

   2012 2012 2013 2013 2014 2014
   aantal aantal aantal aantal aantal aantal
   vst. bezoekers vst. bezoekers vst. bezoekers

THEATERPROGRAMMERING
Cabaret 68 25.713 78 31.625 65 20.110
Dans  6 1.320 12 3.552 8 1.623
Familie 21 5.994 14 4.664 14 6.690
Jeugd  29 2.868 23 3.109 23 3.161
Muziek algemeen 22 3.648 21 4.551 24 7.682
Musical 13 5.829 5 2.447 10 3.469
Opera/Operette 4 1.290 3 1.190 4 1.447
Show  15 3.869 21 8.389 14 4.128
Muziektheater 7 1.246 9 1.565 10 2.770
Wereldmuziek 19 2.821 12 1.938 17 2.671
Toneel 27 4.798 28 6.124 37 5.521
Literair 4 238 3 124 2 179
School * 16 1.933 15 2.992 17 3.566
      
PROGRAMMERING CULTUREEL 
INTENDANTSCHAP
(Lokale) co-producties (incl. festivals) 25 8.211 36 18.667 27 15.910
Jonge makers 2 303 8 971 2 673
Presentaties Meervaart Studio 13 4.423 9 3.258 20 4.636
Amateurs 5 1.296 5 1.340 16 2.930
      
CULTURELE VERHURINGEN  36 19.065 33 22.502 19 10.912
      
TOTAAL  332 94.865 335 119.008 329 98.078

* komt ook terug in overzicht Meervaart Studio

Toelichting cijfers
Vast staat dat 2013 een uitzonderlijk jaar was qua bezoekersaantallen. 
Het grootste verschil met 2014 zit in het genre cabaret. Eens in de drie 
jaar hebben wij een serie van Najib Amhali in de Meervaart, zo ook in 
2013. In 2014 hadden wij een prachtig cabaretaanbod maar geen grote 
publiekstrekker als Najib. Een ander significant verschil is te zien in de 
culturele verhuringen. 
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1.3 INHOUDELIJKE TERUGBLIK 

PROGRAMMERING

Enkele ontwikkelingen
Op de afdeling programmering is veel veranderd in 2014. Een team 
van programmeurs met een specifieke expertise stelt onder leiding 
van de algemeen directeur het voorstellingsaanbod samen. 
Denk hierbij aan dans, toneel, muziektheater, cabaret, muziek, show 
maar ook aan aanbod in relatie tot de lokale omgeving en intercul-
turele initiatieven. Zo wordt er gezamenlijk, in aanvulling op elkaar, 
gebouwd aan een evenwichtig programma dat recht doet aan zowel 
de grootstedelijke als lokale functie. Gedurende het jaar zijn ook 
de afdelingen PR en Programmering samengevoegd en verhuisd 
van afzonderlijke kantoren naar een gezamenlijke werkruimte. 
Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking en een gedeelde 
verantwoordelijkheid bij de samenstelling van het nieuwe programma 
en de presentatie van het lopende seizoen. Men maakt beter gebruik 
van elkaars kennis en ervaring. 

In 2014 zijn we ook scherper gaan kijken naar waarom we een 
bepaalde voorstelling programmeren. Het publiek van de Meervaart 
moet zich kunnen verhouden tot wat er op het podium te zien is. 
Als leidraad hanteert het programmeringsteam de kwaliteit van 
het aanbod, diversiteit, publieksbereik, avontuur, de relatie tot het 
overige aanbod binnen Amsterdam en de actuele ontwikkelingen. 
Voor het Meervaart-publiek willen we een gids zijn waar je op kan 
vertrouwen. Daarbij trachten we de drempel voor theaterbezoek 
zo laag mogelijk te  maken door regelmatig inleidingen aan te bieden 
voorafgaand aan voorstellingen, vanuit het motto dat voorkennis 
het kijkplezier vergroot. De programmering speelt in op de wensen 
van het publiek, laat hen kennismaken met het andere en zorgt zo 
nu en dan voor ontregeling. Voorwaarden die garant staan voor een 
aansprekende en relevante theaterervaring.

In het oog springend aanbod in 2014
Met zangeres Frederique Spigt had het publiek een magische 
muziekavond in de blauwe zaal en het Ro Theater speelde daar 
de mooie en aangrijpende voorstelling Als ik de liefde niet heb. 

6
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De Kleine Blonde Dood was een oorspronkelijke muziektheater-
voorstelling die qua inhoud, enscenering en vormgeving positief 
afstak bij het reguliere musicalaanbod. On Golden Pond was een 
degelijk gemaakte en verzorgde toneelvoorstelling van een vrije 
producent. Genoemde producties zijn voorbeelden van toeganke-
lijke voorstellingen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de 
kwaliteit. 

In het aanbod konden we een aantal keer goed inspelen op de 
actualiteit. Twee goede voorbeelden zijn: Ton Kas en Mijn vader 
de expat. Ton Kas mocht bij De Wereld Draait Door vertellen over 
zijn komische voorstelling en in een mum van tijd was deze uitver-
kocht. We hebben daarop direct bijgeboekt voor dit seizoen, met 
volle zalen als gevolg. De documentaire Mijn vader de expat bleek 
een hit in Rotterdam en kreeg veel lof in de pers. Inspelend op de 
actualiteit hebben we deze documentaire in combinatie met de mono-
loog Oumi van Nasrdin Dchar geboekt met als resultaat vijf keer 
een uitverkochte zaal met een nieuw en superenthousiast publiek. 

De diversiteit in het aanbod kwam ook tot uiting in avonden als 
de Suritoppers. Volle zalen Surinaams publiek zorgden voor een 
bijzondere en aantrekkelijke sfeer. Met Wan Switi Srefenesi had 
de rode zaal toppers uit het cabaret op het podium en enthousiast 
publiek in de zaal. De productie Kapsalon, gemaakt in samenwer-
king met Stichting Beemstervarken, had zowel in eigen huis als 
in de andere theaters voldoende publieksbereik. De publieks-
reacties waren lovend en ook de pers (Volkskrant, Theaterkrant) 
was welwillend positief over de productie. 

Het afgelopen jaar startten er ook een aantal noemenswaardige 
nieuwe initiatieven. Met Comedy Central was er nieuw aanbod van 
internationale comedians. Hiermee bereikte de Meervaart een 
groot (inter)nationaal publiek en kregen we landelijke aandacht. 
Binnen Meervaart Studio is er een reeks avonden gestart waarin 
jonge comedians, singer-songwriters en spoken word artiesten 
een podium krijgen in een informele setting. Op deze avonden 
snijdt het mes aan twee kanten; de Meervaart komt in contact 
met nieuw talent en we ontvangen een ander type publiek dan de 
reguliere theaterbezoeker. Met de live-podcast Welcome to Night 
Vale hadden we een bijzonder programma dat buiten de gebaande 
theaterpaden trad. Voorgaande initiatieven zorgden dat andersoortige 
publieksgroepen ons theater leerden kennen. Ook was het voor ons 
interessant om te ontdekken met welke partners we een aanbod 
kunnen genereren dat zowel binnen als buiten de gebaande theater-
paden valt.

Schoolvoorstellingen
De interesse van scholen in ons voorstellingsaanbod is afgelopen 
jaar gestegen dankzij een gerichtere promotie en een betere bege-
leiding van het voorstellingsbezoek. We besteden veel aandacht 
aan de voorbereiding van het voorstellingsbezoek door vooraf een 
workshop te geven in de klas, daarnaast zorgen we ervoor dat er 
niet teveel leerlingen bij een voorstelling zitten. Ook is er kritisch 
gekeken naar de kwaliteit van het aanbod. Met verschillende PO 
en VO scholen uit de buurt, zoals de Osdorpse Montessori School, 
het Calandlyceum en het Comenius Lyceum, is een goede relatie 
opgebouwd en zij zijn een vaste afnemer van een aantal school-
voorstellingen per seizoen. Daarnaast bezochten leerlingen van 
het Mundus College en Wellantcollege Sloten een aantal voorstel-
lingen in de Meervaart in het kader van ons VMBO project Wereld-
verhalen (zie ook paragraaf 2.1). In totaal bereikten we ruim 3.500 
kinderen en jongeren met ons scholenaanbod.

Dans
Het jongste initiatief van het Nationale Ballet, de Junior Company, 
werd dit jaar gelanceerd en enthousiast ontvangen door ons publiek 
in een uitverkochte zaal. Een nieuwe choreograaf is Vraja Sundari 
Keilman, die moderne dans op een virtuoze manier laat samensmelten 
met Indiase dans. Haar gezelschap Samadhi Dance Company presen-
teerde Tusta en tweemaal het Indiase sprookje Hanuman. De eerste 
versie was te zien tijdens Samadhi’s double bill  2Fold H/Y. Later werkte 
ze Hanuman verder uit tot een avondvullende voorstelling. 

Voor het eerst heeft de Meervaart een open podium voor dansers 
en choreografen in het driedelige ontwikkelingstraject van Glenn 
Westphals’ NDS Open Stage. In deze ‘afvalrace’ krijgen jonge choreo-
grafen coaching en een plek om te spelen en het publiek een 
gevarieerde impressie van aanstormend talent. Danstheater AYA 
speelde in de kerstvakantie de musical Snow White & de 7 breakers. 
Aan deze voorstelling was een participatieproject gekoppeld, 
waar dertig dansdeelnemers van Meervaart Studio aan deelnamen. 
Uiteindelijk mochten acht deelnemers tijdens de voorstelling in de 
Meervaart meedansen voor een volle zaal.
In verband met de toekomstige samenwerking tussen het ICKamster-
dam en de Meervaart, vertoonde ICK ‘artist in recidence’ Robyn Orlin 
haar danstheatervoorstelling Aah! If only father christmas were 
a gogo dancer or a communist. Deze Zuid-Afrikaanse choreografe 
zorgde voor een verrassende afsluiter van dit dansjaar.

1.4 ACTIVITEITEN CULTUREEL 

INTENDANTSCHAP

Amsterdams Andalusisch Orkest
Het Amsterdams Andalusisch Orkest heeft in samenwerking met 
de Meervaart twee avonden geprogrammeerd over de acht-
ste-eeuwse culturele innovator Ziryab. Als historisch figuur stond 
Ziryab bekend om zijn innovaties op gebied van muziek, mode en 
gastronomie. In juni 2014 kwamen deze innovaties samen tijdens 
Ziryab’s Tale, een muzikale reis rondom de Middellandse Zee (van 
Paco de Lucía tot Chakkara) begeleid door storytelling en een 
driegangenmenu. Gerenommeerde artiesten als Marianne Noor-
dink, Bart Lelivelt en Orville Breeveld speelden mee. Het publiek 
bestond uit een brede afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. 
Ziryab’s Tale diende ook als aankondiging van het tweede program-
ma Nights of Ziryab, een muzikale samenwerking tussen het 
wereldtop ensemble Orchestre Temsamani (Tétouan, Marokko) en 
diverse Nederlandse gastmuzikanten met een jazz en soul (o.a. 
Tony Overwater en Orville Breeveld) achtergrond. Het publiek 
toonde zich tijdens Nights of Ziryab diep onder de indruk van de 
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zangkwaliteiten van Zainab Afailal en het sublieme vioolspel van 
Mohamed Amin El Akrami. In het Talentenhuis gaven zij in aansluit-
ing op het concert masterclasses aan opkomende Nederlandse 
artiesten van het Amsterdams Andalusisch Orkest en Karima 
El Fillali. In 2015 zal de Meervaart opnieuw een aantal bijzondere 
concerten van Marokkaans-Andalusische componisten en artiesten 
ten tonele brengen.

“Heren ik wil jullie bedanken voor deze fantastische avond, 
eindelijk kan ik voor het eerst met mijn moeder naar het 
theater komen voor de muziek die zij mooi vindt. Ik begin eindelijk 
te snappen hoe rijk en bijzonder deze muziek is.” (quote bezoeker)

Kapsalon, de comedy
Kapsalon was een waardige opvolger van de eerder door Stichting 
Beemstervarken en de Meervaart geproduceerde musical 
Ik Driss. Dankzij bijdragen van een vijftal fondsen, konden we een 
vliegende start maken. Actrice/cabaretière Soundos El Amhadi 
die de hoofdrol zou spelen, zegde af vanwege haar zwangerschap. 
Een  - op zich vrolijke - tegenvaller die we gelukkig op een posi-
tieve manier hebben kunnen ondervangen door Toprak Yalçiner 
te strikken voor de rol. Kapsalon werd met haar innemende spel 
een zeer toegankelijke, multiculturele comedy die soms trekjes 
vertoonde van een klassieke klucht. Het door Bart Oomen 
geschreven en geregisseerde verhaal over drie vrienden en een 
vrouwelijke indringster sloeg vooral bij een jonge doelgroep 
goed aan. Na een uitverkochte première en zes voorstellingen in 
de Meervaart reisde Kapsalon langs 10 grote zalen in heel Neder-
land. Van vrijwel alle schouwburgen kregen wij positieve reacties, 
waarbij men aangaf blij te zijn met het nieuwe publiek dat in de 
zaal zat. Kapsalon zal in seizoen 15/16 opnieuw langs de schouw-
burgen reizen. 

De Meerse, Hoofddorp “Ik vond Kapsalon een hele goede voor-
stelling omdat de clichés waar wij ons graag van bedienen 
dik aangezet verbeeld werden (…) Maar ook het drama van de 
maatschappelijke eenzaamheid en het ongemakkelijke van 
de integratie (…) Het stuk is lichtvoetig en heeft tegelijk heel 
veel dubbele bodems: de ontheemdheid van de derde generatie, 
de vijandigheid van de Nederlandse samenleving, de zoektocht 
naar liefde en vriendschap (…)” (Joep van Dijk, Directeur De Meerse)

de Volkskrant ***
“Kapsalon neemt met een hilarisch losse speelstijl, zelfspot en 
galgenhumor de problemen van de tweede generatie migranten-
kinderen op de hak. (…) heerlijk en knap getimed spel. (…)
Ondertussen nemen de spelers hun dubbele culturele achtergrond 
stevig op de hak. (…) alles slingeren ze met groot plezier de 
zaal in. Als hier geen nieuw gekleurd publiek voor is te vinden, 
dan willen ze geen leuke theateravond.” 

Marocomedy
Bij het begeleiden van nieuwe initiatieven is loslaten ook een schone 
kunst. Nadat we in 2013 begonnen met het op organisatorisch en 
productioneel vlak begeleiden van het lokale stand-up initiatief 
hebben we het afgelopen jaar inhoudelijk geïnvesteerd in Maro-
comedy middels het inzetten van een regisseur, ontwerpers,
technici en artistieke leiding. We hebben getracht om het ‘puur 
Marokkaanse’ van Marocomedy minder dominant te maken door 
bekende namen als Raoul Heertje en Jan Jaap van der Wal toe te 
voegen aan de line-up. Dit leverde mooie avonden op, bezocht door 
een breed publiek. Marocomedy werd vervolgens ook geboekt in de 
grote zalen van Stadsschouwburg Utrecht, Parktheater Eindhoven, 
Koninklijke Schouwburg Den Haag en De Doelen in Rotterdam. 
Eind 2014 hebben wij besloten om onze inbreng in Marocomedy 
te stoppen. Voor ons gevoel was ons werk klaar en moest het 
concept op eigen benen verder. Mystiek Productions, een produ-
cent van met name Turks aanbod uit Rotterdam, heeft het stokje 
van ons overgenomen. Marocomedy zal nog wel veelvuldig in de 
Meervaart te zien zijn. 

ICKamsterdam & de Meervaart
In 2014 zijn wij gestart met het ontwikkelen van verregaande samen-
werkingsplannen met ICKamsterdam, het stadsgezelschap dans. 
ICKamsterdam is op zoek naar een huis en de Meervaart naar een 
spraakmakend en innoverend gezelschap. Samen met de Meervaart 
wil ICKamsterdam de stad op een nieuwe manier aanspreken, 
andere doelgroepen interesseren voor hedendaagse dans en grote 
zaalproducties maken op een locatie die minder voor de hand ligt. 
Ook een vaste plek bieden aan jonge dansers en choreografen en 
het opzetten van educatieprojecten voor scholen is een gezamen-
lijke ambitie. In november 2014 hebben ICKamsterdam en de 
Meervaart een businessplan ingediend bij de gemeente Amster-
dam dat voorziet in studio’s en werkplekken voor ICKamsterdam 
in de Meervaart. Het College heeft het businessplan positief 
beoordeeld en budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheids-
onderzoek. 

Festivals
De succesformule Smaakboulevard is in 2014 voortgezet met een 
tweede editie in juni. De Smaakboulevard opende hiermee het 
programma Zomer in Nieuw-West en verzorgde tevens de afsluiting 
van dit programma in september. Zomer in Nieuw-West is een uitge-
breid zomerprogramma dat de Meervaart samen met lokale partners 
als Bureau Barel, De Talentenschool en de Weekend Academie 
heeft gerealiseerd. De Smaakboulevard in juni werd gecombineerd 
met de Nieuw-West Parade, een kleurrijke optocht met 14 inter-
nationale theater-, muziek-, dans- en straattheatergroepen.  
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Naast Zomer in Nieuw-West en Smaakboulevard  leverde de Meervaart 
een substantiële bijdrage  aan festival The Brave in de Tuinen van 
West. The Brave is een singer-songwriter festival van het in de 
Meervaart gevestigde Kaboem Productions. De Meervaart onder-
steunde het festival met een programmeringsbijdrage en hielp met 
personele inzet. Ruim 3.000 mensen bezochten het festival.

 
Amateurs/buurtprogrammering
In 2014 zette de Meervaart de betrokkenheid met de amateurs uit 
de buurt voort. Opnieuw kregen amateurmuzikanten en verenigingen 
uit Nieuw-West vier zondagen de blauwe zaal om in wisselende 
combinaties een concert uit te voeren. Muziekgroep BuBo, 
Amstels-Tavenu en Zangvereniging Musiforum beten op 16 maart 
het spits af met een selectie van populaire liedjes in nieuwe 
arrangementen. Zondag 8 juni stond muziek uit Turkije en de 
Balkan centraal met optredens van Roman Oro, Roman Junior, 
Klezmagic Junior en zangeres/gitariste Pinar Dönmez. In het najaar 
waren er nog concerten van het Amsterdams Volkskoor in samen-
werking met Accordeonvereniging 
AVES (2 november) en Jong en Klein 
Excelsior traden samen met de jeugd-
koren Prima Voce en Vivace op voor 
een volle zaal. In het voorjaar werd 
tevens het openingsconcert van Turkse 
Muziekschool AMOR in de Meervaart 
gehouden. 

In seizoen 13/14 ging een groep diverse 
buurtbewoners onder de noemer wijk-
jury één keer per maand in georgani-
seerd verband naar een voorstelling 
in de Meervaart. De leden bespraken 
na afloop de voorstelling. Daarnaast 
werd hen gevraagd om mee te denken 
over manieren van promoten bij hun 
achterban. Na deze pilot, die een 
seizoen heeft geduurd, hebben we 
besloten te stoppen met de Wijkjury. De inspanning van het organ-
iseren van het traject stond niet in verhouding tot wat het oplev-
erde. In plaats daarvan vragen we in het huidige seizoen bezoekers van 
een select aantal voorstellingen om een korte enquête in te vullen over 
hoe zij de voorstelling hebben ervaren. Ook hebben we de con-
tacten met de Huizen van de Wijken verder aangehaald. In elk Huis 
van de Wijk zijn contactpersonen aangesteld, die de bewoners 
informeren over diverse voorstellingen in de Meervaart en mogelijke 
acties. Zowel de contactpersonen als de bewoners die de voorstel-
lingen bezoeken zijn zeer enthousiast over deze samenwerking.    

Culturele verhuur
De Meervaart is ook een podium voor scholen, verenigingen en 
culture instellingen. Voor deze culturele verhuur hanteren we aan-
gepaste tarieven. Tot de vaste culturele huurders van de Meervaart 
behoren Aslan Muziekcentrum, de PoëzieRevue, diverse dansoplei-
dingen en -scholen en het Amsterdams Volkskoor.  
 

1.5 MARKETING EN PUBLICITEIT 

De Meervaart anno 2014 is niet alleen een ruimte voor voorstel-
lingen en concerten. Het is een ontmoetingsplaats voor verdieping 
rondom thema’s, een breed en levendig podium waar informatie, 
inspiratie, communicatie en vermaak een plek hebben, met de 
voorstellingen als belangrijk uitgangspunt. 
Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor de aanpak van onze marke-
ting en publiciteit.

Naast de verbreding van de taken van de Meervaart is er onder 
het publiek een toenemende behoefte aan ‘traditie’, ‘soberheid’ 
en ‘collectief ervaren’ (uit lezing van Pieter Paul Verheggen, 
algemeen directeur Motivaction). Dit zijn trends waar wij rekening 
mee moeten houden
 
•  Traditie moet je koesteren. Onze vaste bezoekers zijn gewend 

aan bepaalde activiteiten zoals de ‘Brochureavond’ en vaste 
gezelschappen of genres waar men elk jaar heen wil zoals het 
Ro Theater, Orkater, Maria de Fátima en anderen. 

•  Wat betreft de versobering merken wij dat ons publiek  
keuzes moet maken. Het stelt hogere eisen en wil waar voor 
haar geld. Er is in toenemende mate sprake van last minute 
aankopen. De vanzelfsprekendheid van volle zalen,  
zelfs bij populaire artiesten, is verleden tijd. We spelen hier  
op in door met gerichte aanbiedingen het publiek over  
de streep te trekken. Sociale media spelen hierin een belang- 
rijke rol.

•  Het collectief ervaren staat voor het samen zijn en het  
delen met elkaar. Een voorbeeld hiervan is de filmdocumen- 
taire Mijn vader de expat van Abdelkarim El-Fassi. Dit zou  
een eenmalig ‘experience’ worden in de vorm van een avond- 
vullend programma met spoken word, een monoloog van 
Nasrdin Dchar en een nabespreking. De rode zaal was uitver-
kocht, de avond werd een succes en het publiek gaf het door 
aan familie en vrienden. Dankzij de mond-tot-mondreclame  
en berichten op social media is deze ingelaste voorstelling nog  
vier maal met succes herhaald in de Meervaart.
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2014 was een jaar van veranderingen. Het hoofd PR, Willemien 
van Lith, verliet in oktober na 28 jaar de afdeling. De afdelingen 
PR/Marketing en Programmering zijn samengevoegd om efficiënter 
te kunnen werken. In dit jaar hebben de online activiteiten een 
nieuw jasje gekregen (nieuwsbrief, website en Facebook). 
De online activiteiten zijn erg belangrijk voor het succes van de 
Meervaart, omdat we er nieuwe doelgroepen mee kunnen bereiken 
en ook makkelijker kunnen communiceren met onze vaste bezoekers. 
Ook krijgen we via social media meer feedback waardoor we 
servicegerichter kunnen werken.

De terugloop van het aantal abonnees op onze maandagenda 
(32.000 in 2013, 30.000 in 2014) was een landelijke trend maar vroeg 
om maatregelen. Er is gekozen voor het ontwikkelen van een nieuws-
brief met een flexibele template waardoor de nieuwsbrief er elke 
keer anders uitziet. Zo blijven we klanten verrassen, interesseren 
en spelen we in op hun interesses. Er is meer ruimte voor achter-
grondinformatie, foto’s, video’s en sfeerbeleving. De frequentie 
van de nieuwsbrief wordt verhoogd naar twee keer per maand. 
Vanaf januari 2015 zal deze verandering doorgevoerd zijn.

Er is een nieuwe website ontwikkeld met een responsive webdesign 
(schaalt mee met de afmeting van elk scherm voor computer, 
tablet en smartphone) en een frisse look & feel met de nadruk op 
het visuele aspect. De homepage bestaat uit een carrousel van 
5 grote foto’s van voorstellingen en een grote zoekbutton. Men kan 
met één klik de gewenste voorstelling vinden. Bij de voorstellings-
pagina is er, net als bij de nieuwsbrief, ruimte voor scènefoto’s, 
quotes, tekst en video. Tevens wordt de klant gewezen op vergelijk-
bare voorstellingen om hen op ideeën te brengen.

Het aantal Facebook-volgers is gegroeid van 3.250 naar 8.500, 
meer dan een verdubbeling. We zorgen voor een actuele pagina 
met interessant nieuws, feitjes en winacties. We zetten regel-
matig advertentiecampagnes in via Facebook. We volgen de 
resultaten in Google Analytics en merken dat we veel doorkliks 
naar onze website genereren. We zijn in december 2014 een 
samenwerking aangegaan met Fanbooster. Hiermee kunnen 
we professionele Facebook-apps maken en ons richten op een 
specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld: ‘Schrijf je nu in voor onze 
nieuwsbrief en maak kans op twee vrijkaartjes voor Sabrina 
Starke’. Op deze manier zorgen wij dat onze Facebook-fans zich 
abonneren op onze nieuwsbrief.

De voorstelling Miranda Sings laat zien hoe groot de invloed van 
social media is. Miranda Sings is een opvallende Youtube-persoonlijk-
heid die filmpjes maakt met een overload aan sarcasme, rode lipstick 
en hyperactieve gezichtsuitdrukkingen; parodieën op popnummers. 
De show ging in de verkoop en werd meteen een booming onder-
werp op Facebook en Twitter. De show was binnen twee uur geheel 
uitverkocht. Zonder social media was dit nooit gelukt.

Bij de eigen Meervaartproductie Kapsalon lag de gehele PR en 
marketing van A tot Z in eigen handen. Er zijn zeven succesvolle 
voorstellingen gerealiseerd in de rode zaal van de Meervaart. 
Daarna is de show gaan touren door het land. Naast televisie-items 
op SBS6, AT5 & RTV NH is er bij verschillende kranten, zoals 
Het Parool, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Echo en Westerpost, 
redactionele aandacht aan Kapsalon besteed. Ook het publiek 
reageerde massaal via Twitter en Facebook met overweldigende 
positieve reacties.

We zijn verschillende samenwerkingen aangegaan om te kijken 
of we nieuw publiek kunnen genereren. Zo is er afgelopen zomer 
met groot succes de voorstelling Buurman & Buurman samen met 

Hema Tickets gerealiseerd. Ook zijn we een samenwerking aange-
gaan met het cultuurplatform We Are Public, een organisatie die 
niet te missen cultuur in Amsterdam selecteert. De deelnemers 
betalen per maand een lidmaatschapsbijdrage en kunnen hiervoor 
gratis of met korting naar door het platform uitgekozen voorstel-
lingen. De Meervaart ontvangt 50% van het kaartje terug via 
We Are Public. De deelnemers bouwen zo mee aan een community 
van cultuuroptimisten en investeren in kunst en cultuur, en de 
Meervaart kan zich hierdoor op een andere manier profileren en 
nieuw publiek bereiken.

We versturen maandelijks een enquête met vragen over de Meervaart 
omdat we benieuwd zijn naar de mening van ons publiek. Op deze 
manier krijgen wij feedback en kunnen we onze service verbeteren. 
Omdat veel theaters dezelfde enquête versturen krijgen we inzicht 
in de plaats van de Meervaart in het Amsterdamse en landelijke 
theaterveld. We nodigen soms vaste bezoekers uit om hun mening 
te geven over een bepaalde voorstelling. Dit gebeurde o.a. met de 
try-out van de toneelvoorstelling Tot volgend jaar!. De vaste toneel-
bezoekers hebben deze voorstelling gratis bezocht en hebben daarna 
online een speciale enquête ingevuld. De reacties op de enquête 
waren positief, met een gemiddelde eindscore van 8.5.

Al deze inspanningen hebben geresulteerd in meer traffic naar 
onze website en Facebook plus meer verkoop via de website. 

  2014 2013 2012

Unieke bezoekers 223.000 200.000 148.000

Omzet via internet 74% 70% 68,5%

Facebook 8.500 3.250 1.500

We hebben het jaar goed afgesloten met een nominatie van de 
leden van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) voor de 
prijs ‘Beste theater van het jaar 2014’. Alle theaters in Nederland 
zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria op het 
gebied van communicatie, techniek, uitstraling en gastvrijheid, 
ondernemerschap en de kwaliteit van samenwerking tussen 
theater en producent. Hier kwamen zeven genomineerde theaters 
uit, waaronder de Meervaart!
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2.1 INLEIDING

Meervaart Studio is de talentontwikkelings- en educatieafdeling van de Meervaart. We bieden 

jeugd van 4 tot 25 jaar uit Amsterdam (Nieuw-West) een creatief programma, zowel onder 

schooltijd als in de vrije tijd. Met deze activiteiten levert Meervaart Studio 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 gebruiken, abstract en innovatief denken, argumenteren, vergroten van de 

eigenwaarde en presenteren voor publiek. 

Ook voor volwassen (amateur)kunstenaars en theaterbezoekers hebben we educatieve 

activiteiten in de vorm van ondersteuning bij het uitbrengen van een productie en inleidingen/ 

randprogramma’s bij voorstellingen.
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De activiteiten van Meervaart Studio zijn te groeperen naar vier aandachtsgebieden 

en vier doelgroepen:

 KINDEREN JONGEREN VOLWASSENEN AMATEURS

A. KENNISMAKEN Educatie BO Schoolvoorstellingen Inleidingen Buurtprogrammeur
    (voorheen Servicepunt)
 Express Your Best Express Your Best  

 Kijkclub Kunstbende
  voorronde   

B. ONTWIKKELEN Jaartrainingen en  Kunstbende natraject Cursus Buurtprogrammeur
 Productiegroepen   ‘Kijk op Theater’ (voorheen Servicepunt)
 4West Workshops en
  Labs Studio West  Sloterproms
    Sloterdans
  V.O. Verdiepings-
  trajecten    

C. BEKWAMEN  Junior Workshop 
  Docent traject

  Junior
  Programmerings-
  team  

D. EXCELLEREN   Begeleiding
   jonge makers

2.2 ACTIVITEITEN 

MEERVAART STUDIO

Ad a. Activiteiten op het gebied van ‘kennismaken’

Express Your Best

Onder de noemer Express Your Best werken diverse culturele 
aanbieders - onder regie van Meervaart Studio - samen met woning-
corporatie Ymere en het lokale jongerenwerk aan talentontwikkeling 
en overlastpreventie in drie achterstandswijken in Nieuw-West. 
Express Your Best bestaat uit een laagdrempelig workshoptraject 
van twaalf weken met een eindpresentatie in de Meervaart.  
De inzet is dat deelnemers na een kort kennismakingstraject 

doorstromen naar een reguliere creatieve vrijetijdsbesteding in 
Nieuw-West. Express Your Best wordt twee keer per jaar uitge-
voerd en bereikt rond de 200 kinderen en jongeren per semester.  
Express Your Best is uitgegroeid tot een omvangrijk en succesvol 
project, dat wordt ondersteund door Ymere, het stadsdeel en 
diverse maatschappelijke fondsen. 

Educatie basisonderwijs

Basisscholen kunnen bij de Meervaart terecht voor een voorstellings-
bezoek. De jeugd- en jongereneducatie van de Meervaart heeft 
altijd zowel een receptieve, actieve als reflectieve component. 
Dit betekent dat er voorafgaand aan het voorstellingsbezoek 
eerst een theaterdocent een inleiding komt geven op school, 
zodat de kinderen goed voorbereid naar de voorstelling komen. 
Na de voorstelling reflecteren de kinderen in de klas op wat ze 
gezien hebben. De schoolvoorstellingen die we in 2014 aanboden 
varieerden van kleutervoorstellingen als Dribbel en Kikker is jarig 
van Theater Terra tot voorstellingen voor de bovenbouw als 
Alleen op de wereld en Het verhaal van de getallen van Maas.  

Naast voorstellingsbezoek ontwikkelden we ook een aantal educatie-
programma’s, afgestemd op specifieke wensen en behoeftes van 
basisscholen uit Nieuw-West. Op het Goeman Borgesius hebben 
we bijvoorbeeld in 2014 voor het vierde jaar achtereen het project 
De Speelvloer uitgevoerd, bestaande uit een serie theaterlessen 
voor de groepen 3 tot en met 8 gericht op het versterken van 
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sociale- en taalvaardigheden. Ook boden we drie naschoolse 
cursussen aan op deze school. In totaal namen 300 kinderen deel 
aan de binnenschoolse en naschoolse lessen. Daarnaast voerden 
we op de Bisschop Huijbersschool het beeldende kunstproject 
2 x Kijken uit, waar 300 kinderen aan deelnamen. 

Kunstbende

Eén dag per jaar staat de gehele Meervaart in het teken van de 
Kunstbende wedstrijd. In 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 acht kunstdisciplines waar de deelnemers zich voor 
kunnen inschrijven. De drie beste acts per discipline gaan naar de 
landelijke finale en krijgen een natraject aangeboden waarin zij  
zich verder kunnen ontwikkelen binnen hun kunstdiscipline.  
Aan de voorronde van 2014 namen 274 Amsterdamse jongeren 
deel, waarvan er 18 eerste prijswinnaars door zijn gegaan naar de 
landelijke finale.

Kijkclub/Inleidingen

Theaterbezoekers kunnen vooraf-
gaand aan een voorstelling een inlei-
ding bijwonen. De inleidingen zijn 
gratis en zijn bedoeld om theater-
bezoek aan de Meervaart toeganke-
lijker en leuker te maken. In 2014 
hebben 1.390 bezoekers een inleiding 
gevolgd. De kijkclub is gestopt, 
omdat er minder behoefte was om 
in clubverband een voorstelling te 
bezoeken. In plaats van de kijkclub 
kunnen kinderen nu na het bezoeken 
van een jeugdvoorstelling in de 
Meervaart meedoen aan een work-
shop. Daar maakten 275 kinderen 
gebruik van. 

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, muziek-
theater, 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 versterken van specifieke creatieve vaardigheden. Een schooljaar 
lang toewerken naar een voorstelling kan in één van de productie-
groepen, waarin het gezamenlijk maken en instuderen van een 
multidisciplinair theaterstuk centraal staat. Het cursusseizoen eindigt 
met een eindpresentatie of voorstelling in de Meervaart. In 2014 
volgden gemiddeld 600 kinderen een creatieve cursus bij 4West. 

Studio West

Sinds 2004 huisvest de Meervaart een eigen talentontwikke-
lingscentrum aan het Osdorpplein, genaamd Studio West. In Studio 
West kunnen jongeren van 14 tot 25 jaar in een groep of zelfstan-
dig werken aan een creatief portfolio. Zowel beginners als (zeer) 
gevorderden kunnen deelnemen aan interessante activiteiten in 
Studio West op het gebied van theater, dans, muziek en film. Jonge 
docenten die als artiest/maker hun sporen hebben verdiend, geven 
de lessen en zijn een rolmodel voor de jeugd. Studio West bereikte 
in 2014 ca. 700 actieve deelnemers met haar activiteiten.

Scholentraject voortgezet onderwijs

Meervaart Studio heeft een uitgebreid programma voor het 
voortgezet onderwijs, zowel receptief in de vorm van voorstellings-
bezoek als actief in de vorm van eenmalige workshops en inten-
sieve projecten. In 2014 bezochten diverse middelbare scholen 
voorstellingen in de Meervaart van gezelschappen als ISH, 
Maas en AYA. Dankzij een subsidie van het Fonds Cultuurpartici-
patie ontwikkelen we in de periode 2013 – 2015 een leerlijn 
Wereldverhalen voor de eerste drie leerjaren van het VMBO. 
Een uniek project waarin 600 VMBO-leerlingen kennismaken met 
verschillende wereldtheatertradities en zelf een verhaal leren 
vertellen in diverse theatrale werkvormen. In 2014 kwamen de 
eerstejaars leerlingen van het Mundus College en het Wellant-
college Sloten een week lang dagelijks naar de Meervaart om door 

middel van theater wereldverhalen 
uit te leren beelden. De tweedejaars 
leerlingen volgden acht masterclasses 
van kunstenaars uit een bepaalde 
wereldtraditie, waaronder Indiase 
dans, schimmenspel en Peking-opera.

Buurtprogrammeur 
(voorheen Servicepunt 
Amateurkunst)

De buurtprogrammeur van de 
Meervaart werkt voor zowel de 
afdeling Theater als de afdeling 
Studio. Naast het organiseren van 
een programmering van en voor de 
buurt, ondersteunt ze amateurs bij 
hun creatieve ontwikkeling en helpt 
hen hun materiaal naar het podium 
te brengen. In vervolg op het project 
Sloterproms (2011, 2012), hielden 
we op 2 maart een coachingsmiddag 
voor amateurmuzikanten uit Nieuw-

West. Gedurende een middag studeerden ruim 150 amateur-
muzikanten, verdeeld in groepen en onder begeleiding van profes-
sionals, de Shaft Theme Song in. Aan het einde van de middag speelden 
ze dit nummer gezamenlijk onder de bezielde leiding van Pieter Guidi. 
Dit stuk vormt samen met een aantal andere muziekstukken een 
bouwsteen in het nieuwe Sloterproms programma dat in juni 2015 
te zien zal zijn. 

S
T

U
D

IO

14



JAARVERSLAG 2014

In 2014 is de Meervaart intensief betrokken geweest bij het 
ontwikkelen van het plan Make Music Amsterdam. Dit plan had 
als doel het organiseren van een grootstedelijk muziekfeest in 
Amsterdam op 21 juni 2015. Zeven podia uit de stad, waaronder 
de Meervaart, het Bijlmer Parktheater, Het Muziektheater en 
Het Concertgebouw hadden zich als partner hieraan verbonden. 
Eind 2014 werd duidelijk dat de dekking van het plan niet rond 
ging komen en is het initiatief helaas gestopt.

Het intergenerationele project Music Generations met als thema 
Talenten voor vrijheid ging in 2014 van start onder de bezielende 
leiding van Conny Groot met actieve ondersteuning van de 
Meervaart. In het eerste half jaar hebben we de energie gericht 
op het werven van de deelnemers uit de buurt middels audities 
en masterclasses door grote namen uit de muziekindustrie. In het 

tweede half jaar zijn er verschillende concerten gehouden in de 
Meervaart, alsook in de buurt. Op 17 november organiseerden we 
een Koerdische avond met Muziekschool Aslan en op 1 december 
een concert met Sharon Doorson. Daarnaast organiseerde Music 
Generations samen met de Meervaart diverse masterclasses, onder 
andere met Typhoon en Meral Polat. 

Op 4 november ging de film ZakGeld door Filmproject Osdorp, 
een buurtinitiatief in de Meervaart, in première. Voorafgaand 
aan de première heeft de buurtprogrammeur de initiatiefnemers 
geholpen bij de voorbereidingen van de vertoning. 

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 geassis-
teerd bij scholenprojecten. Hoewel het traject zelf is gestopt, 
maken we nog regelmatig gebruik van gecertificeerde Junior 
Docenten bij onze scholenprojecten. In totaal hebben we afgelopen 
jaar 12 Junior Docenten ingezet bij onze activiteiten, waardoor 
zij verder konden bouwen aan hun carrière als workshopdocent. 

Junior Programmeringsteam

Fonds21 ondersteunt de Meervaart in de periode 2014 – 2016 
om een Junior Programmeringsteam op te zetten dat een voor-
stellingsaanbod voor jong volwassenen van 18 tot 30 jaar gaat 
programmeren. Het project is een initiatief van de afdelingen 
Theater en Studio om meer jonge mensen naar het theater te 
krijgen. Het afgelopen jaar hebben de Junior Programmeurs 
vooral voorbereidende werkzaamheden verricht door elders 
voorstellingen te bezoeken en te onderzoeken op welke doel-
groep(en) ze zich gaan richten. Ook hebben ze meegewerkt aan 
de Meervaart Studio Cafés. Komend jaar organiseert het Junior 
Programmeringsteam onder de merknaam Next Generation een 
heel eigen voorstellingsaanbod in de Meervaart in combinatie 
met een randprogrammering. 

Ad d. Activiteiten op het gebied van ‘excelleren’ 

Begeleiding jonge makers

Naast de volwassen makers die de Meervaart begeleidt in het 
kader van haar cultureel intendantschap (zie Meervaart Theater), 
ondersteunt Meervaart Studio jaarlijks ook een aantal jonge 
semi-professionele makers bij het uitbrengen van een eigen 
productie. De dames van het hiphopcollectief Dam Dutchess deden 
mee aan een omvangrijk uitwisselingsproject met een vergelijkbaar 
collectief in Zweden. Comedian Sherwin Chaar ondersteunden we 
bij het organiseren van het Meervaart Studio Comedy Café, een 
avond waarop jonge comedians zich kunnen presenteren aan het 
theaterpubliek in een café-achtige setting. Deze formule sloeg 
aan en kreeg navolging in de vorm van een spoken word en een 
singer-songwriter avond, die beide ook goed bezocht werden. 

Filmmaker Luciano Simula begeleid-
den we bij het project Can I Get A 
Right,  waaronder het maken van een 
documentaire met een groep jonge-
ren over de universele rechten van 
de mens. Hiervoor interviewde de 
groep diverse (ervarings)deskundigen 
over jeugdwerkloosheid, een zeer 
actueel thema.  

S
T

U
D

IO

15



JAARVERSLAG 2014
S

T
U

D
IO

2.3 ACTIVITEITEN EN BEREIK MEERVAART STUDIO IN 2014

  DEELNEMERS BEZOEKERS
KENNISMAKEN PROJECT ACTIEF RECEPTIEF

Express Your Best Semester jan - april 223 350
 Semester sept - dec 222 350
Educatie Primair Onderwijs Speelvloer (Goeman) 300 
 2 x Kijken 300 
 Voorstellingsbezoek  2.291*
Inleidingen Jeugdworkshops 275 
 Inleidingen  1.390
Kunstbende Deelnemers 274 
 Bezoekers voorronde  879
 Bezoekers DJ selectie  60
 Scholentour 380 
 Promotour 500 
Servicepunt/buurtprogrammeur Begeleiding amateurs 450 
 Begeleiding lokale initiatieven 4 

ONTWIKKELEN PROJECT ACTIEF RECEPTIEF

4WEST Deelnemers 2013-2014 550 
 Deelnemers extra traject jan. – april 2014 80 
 Deelnemers 2014 - 2015 583 
 Bezoekers 4West eindpresentaties  2.480
 Bezoekers voorstelling productiegroepen  555
 Open dagen 200 
 Clubweekend 10 
 Zomeractiviteitenweek 137 
Studio West Workshops / Labs /masterclasses 517 
 Vrij werken 200 
 Events / optredens 708 10.000**
Educatie Voortgezet Onderwijs Diverse scholenworkshops 480 
 Voorstellingsbezoek  1.275*
 Welzijn / buurtwerk 25 
Kunstbende Coaching Masterclasses/coaching 72 
 Natraject winnaars 10 

BEKWAMEN PROJECT ACTIEF RECEPTIEF

Junior Workshop Docenten Inzet scholenworkshops 12 

EXCELLEREN PROJECT ACTIEF RECEPTIEF

Begeleiding jonge makers/ Can I Get A Right filmproject 8 
producenten Comedy avonden Sherwin Chaar 25 Ca. 200
 Internationale uitwisseling 10
 Dam Dutchess 10 2.500**
 Junior Programmeurs 8 

TOTAAL ACTIEF / RECEPTIEF  6.565 22.330

*   eerder genoemd bij programmeringsaantallen

** schatting, veelal festivals
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3.1 INLEIDING

In 2014 hebben er 84 congressen/vergaderingen plaatsgevonden in de Meervaart. Het totaal 

aantal bezoekers was ca. 35.000. Het aantal verhuuractiviteiten was in totaal 130. De omzet is 

ten opzichte van vorig jaar gedaald. Dit komt mede doordat het aantal deelnemers per congres/

evenement daalt. 

In 2014 zijn er veel mooie en bijzondere evenementen in de 
Meervaart geweest.
Hierbij een aantal evenementen/congressen uitgelicht:
•  Het 5-daagse RDA internationaal congres werd georganiseerd 

door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Dit is het grootste congres geweest dat de Meervaart ooit heeft 
gehad. Het congres van het KNAW is via onze eigen website 
binnen gekomen. Het congres bestond uit een 5 dagen durend 
hoofdcongres voor 500 deelnemers per dag, daaromheen 
werden zo’n 30 workshops georganiseerd door verschillende 
organisaties. Deze unieke samenstelling zorgde voor een 
intensieve samenwerking met de klant. Het congres was een 
succes en de waardering vanuit het KNAW voor de Meervaart 
was groot. 

•  Opdrachtgever Nike European Operations Netherlands BV 
huurde de rode zaal voor een optreden voor zijn medewerkers. 
Dit was een interactief programma waarbij de 450 sportief 
geklede medewerkers een dansact moesten uitvoeren.  
Aangezien er die avond geen ontvangstruimte beschikbaar was 
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  (door opbouw van stands voor een internationaal congres in  
de foyer) bedachten we voor Nike een concept waarbij de 
medewerkers op weg naar de zaal voorzien werden van hapjes 
en drankjes. Een hele uitdaging voor een grote groep, maar het 
resultaat was geweldig. De klant was tevreden en de Meervaart 
weer een ervaring rijker.

•  In september kwam er een aanvraag binnen via de Gemeente 
Amsterdam voor een concert. Na een rondleiding door het 
pand te hebben gegeven en er een paar weken verstreken, 
werd bekend gemaakt dat het om het Koninkrijksconcert ging. 
Koning Willem Alexander zou hierbij aanwezig zijn.

  De Meervaart was samen met nog 6 andere locaties in de race. 
In oktober werd bekend gemaakt dat de keuze op de Meervaart 
was gevallen. Een reeks meetings volgde met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het KLPD/DKDB, 
de RBO, de Gemeente Amsterdam en de Meervaart. De samen- 
werking in een projectteam van de betrokken organisaties 
resulteerde in een prachtig concert dat op 15 december 2014 
werd gehouden. 

Afgelopen jaar bleek opnieuw duidelijk dat de contacten steeds 
meer via internet verlopen, zowel voor bestaande als nieuwe klanten. 
Dit heeft vooral consequenties voor de marketing van onze congres-
activiteiten. Adverteren via de reguliere kanalen levert nauwelijks 
nog resultaat op. De belangrijkste marketinginspanning is om te 
zorgen dat Meervaart Congressen hoog eindigt bij zoekmachi-
nes op internet. Nieuwe aanvragen bereiken ons via een link op 
onze eigen site of via vermeldingen op andere relevante websites.

Op internationaal gebied zijn er eveneens vorderingen te melden. 
In 2014 waren er maar liefst 18 internationale congressen/evene-
menten. Zo zijn er meer aanvragen vanuit Duitsland waaronder 
één voor 2017. We verwachten dat deze trend zich ook in 2015 
gaat voortzetten, dit blijkt al uit de resultaten van Google Adwords 
in de 1e maand van 2015.

3.2 MEERVAART CONGRESSEN IN CIJFERS

ZAALVERHUUR MEERVAART 2014

  Maximale Aantal Gem. Aant.      
Activiteiten  Aantal Capaciteit Bezoekers Bezoekers

CONGRES RODE ZAAL  24 794 9.486 395
Op Basis Van Arrangement 
  
CONGRES BLAUWE ZAAL  13 275 2.746 211
Op Basis Van Arrangement
  
CONGRES VERGADERZALEN  47 12-120 1.991 42
Op Basis Van Arrangement
    
VERHUUR RODE ZAAL  34 800 16.783 494

VERHUUR BLAUWE ZAAL  13 285 1.908 147
  
VERHUUR VERGADERZALEN  364 12-120 1.270 3
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ZAALVERHUUR MEERVAART 2013

  Maximale Aantal Gem. Aant.      
Activiteiten  Aantal Capaciteit Bezoekers Bezoekers

CONGRES RODE ZAAL  23 800 9.813 426
Op Basis Van Arrangement

CONGRES BLAUWE ZAAL  17 285 3.196 188
Op Basis Van Arrangement
     
CONGRES VERGADERZALEN  29 12-120 1.726 59
Op Basis Van Arrangement
     
VERHUUR RODE ZAAL  34 800 20.914 615
   
VERHUUR BLAUWE ZAAL  42 285 6.427 153
   
VERHUUR VERGADERZALEN  383 12-120 NVT NVT
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4.1 TECHNIEK

Halverwege 2014 zijn de afdelingen Theaterdienst en Algemene 
Dienst samengevoegd tot één afdeling Techniek. Deze afdeling 
bestaat nu uit 9 mensen (7,2 fte) en houdt zich bezig met de 
technische begeleiding en uitvoering van de vele voorstellingen, 
congressen, verhuringen en dergelijke in de verschillende zalen van 
de Meervaart: de rode en blauwe Zaal, de foyers en vergaderzalen. 
Af en toe wordt er bijgesprongen bij de activiteiten in Studio West 
en het Talentenhuis.

Binnen de dienst Techniek houden de medewerkers Algemene 
Dienst zich vooral bezig met het dagelijks klein onderhoud van het 
gebouw en de technische zaken in de foyers en vergaderzalen.  
De medewerkers Theaterdienst werken vooral bij de activiteiten 
in de theaterzalen en foyers. Het is de bedoeling dat door het 
samengaan van deze twee diensten er meer en beter samen-
gewerkt wordt, ook levert het roostertechnisch voordelen op. 
In de tweede helft van 2014 is al gebleken dat dit zijn vruchten 
afwerpt.

Gezien de grote  hoeveelheid activiteiten moest er ook in 2014 
veelvuldig extra personeel ingehuurd worden. Dit gebeurt soms via 
een uitzendbureau, maar meestal worden bij ons bekende ZZP’ers 
ingezet. Een aantal hiervan is dusdanig thuis in onze organisatie dat 

zij zelfstandig ingezet kunnen worden, hetgeen de flexibiliteit van 
de dienst ten goede komt. Onze vaste lijst met ZZp’ers bevat nu 
16 namen met technici en specialisten.

De laatste jaren zien wij een trend dat theatergroepen met steeds 
minder technici rondreizen, waardoor het ontvangende theater 
onevenredig veel technici moet inzetten. Het pariteitsbeginsel dat 
binnen de VSCD is vastgelegd wordt vaak vanuit het bezoekende 
gezelschap niet nagekomen. Dit brengt hogere kosten voor het 
theater met zich mee en kan op termijn niet meer standhouden. 
In het overleg dat wordt gevoerd met collega hoofden Techniek 
van andere theaters binnen het Noord-Hollands Overleg Toneel-
meesters (NHOT) komt dit probleem regelmatig ter sprake. 
Vooralsnog is er geen passend antwoord gevonden, want theaters 
willen de  kwaliteit van de technische uitvoering op peil houden.  

Vervanging technische apparatuur
De Meervaart staat voor een hoge kwaliteit in theatertechniek. 
Onze technische apparatuur is voor een groot deel up to date, 
maar de projectiemiddelen en de mengtafels voor geluid zijn aan 
vervanging toe. Om bij te blijven in de moderne theatertechniek is 
enkele jaren geleden een kleine set bewegend licht tweedehands 
aangekocht. Deze set zou ook vernieuwd én aangevuld moeten 
worden. Onze middelen worden door bezuinigingen bij de theater-
producenten steeds vaker ingezet, waardoor ze sneller slijten 
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dan vooraf ingecalculeerd. Al met al leidt dit ertoe dat we interen 
op de kwaliteit van onze technische apparatuur. 

De foyer heeft in 2015 een technische update gekregen. Deze ingreep 
was hard nodig om de foyer geschikt te maken voor de vele activi-
teiten die hier gehouden worden, terwijl er tegelijkertijd snel 
en efficiënt van activiteit gewisseld moet kunnen worden. 
Een blikvanger in de foyer is het trussplafond met een aantal LED 
armaturen. Hierdoor kan de foyer met een aantal kleine ingrepen 
snel van sfeer wijzigen. Van helder verlichte beursvloer naar een 
afterparty met sfeerverlichting.  Ook de audio installatie is goed 
aangepakt. Door de zorgvuldige plaatsing van een aantal speakers 
zijn toespraken en presentaties nu goed verstaanbaar in de foyer. 

De komende jaren zullen de congreszalen technisch aangepakt 
moeten worden. Deze zalen hebben nu verschillende soorten 
installaties. Om hier effectief te kunnen werken is het nodig om 
de vergaderzalen technisch gelijk te maken. 

4.2 GEBOUWBEHEER

De Meervaart is eigenaar van het pand en is dus zelf verant-
woordelijk voor alles wat bij dat eigenaarschap komt kijken:
 groot onderhoud, de brandmeldinstallatie, telecominstallaties, 
netwerk en IT, vergunningen, reparaties en verbouwingen. 
Afgelopen jaar is het voormalig hoofd Algemene Dienst aange-
steld als hoofd Gebouwenbeheer en is een start gemaakt met het 
verduidelijken van de exacte functie-inhoud van de samengevoegde 
diensten ten aanzien van groot onderhoud en klein onderhoud. 
Dit gesprek zal in 2015 voortgezet worden en moet uiteindelijk 
leiden tot helder omschreven taakstellingen.

Het gebouw van de Meervaart, waarin ook Muziekschool Amsterdam 
en de Openbare Bibliotheek als huurder gehuisvest zijn, is in de 
afgelopen zestien jaar een aantal keer op kleine schaal verbouwd. 
In 2014 is gebleken dat de huidige vergunning niet meer voldoet. 
Om dit te ondervangen hebben we een legaliseringstraject ingezet, 
wat tot nu toe heeft geresulteerd in een bouwvergunningsaanvraag 
en voorbereidingen voor het vervangen van de brandmeldinstallatie 
in 2015.

In 2014 is onder andere geïnvesteerd in een nieuwe regeling voor 
de klimaatinstallaties en voor het komende jaar staan bouwkundige 
en installatietechnische ingrepen met betrekking tot de brandveilig-
heid op de rol. De verwarmingsketels, een mogelijke verbouwing (ICK) 
en een nieuwe look voor de  foyers en horecagebieden zijn andere 
zaken die aandacht vragen.

Meerjaren Onderhoudsplan
De afdelingen Techniek, Gebouwbeheer en Financiën hebben 
samen met het bedrijf Royal Haskoning een update gemaakt van 
het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Het MOP, dat nog voor-
namelijk was gebaseerd op het uitvoeren van groot onderhoud, 
is aangevuld met het roerende goed en de theatertechnische inven-
taris. Denk bijvoorbeeld aan meubilair en congresvoorzieningen alswel 
dimmerinstallaties, theaterspots en de trekkenwand. Door deze 
update is een duidelijker beeld ontstaan van de investeringen die in 
de (nabije) toekomst zullen moeten worden gepleegd om het gebouw 
en toebehoren in een goede, representatieve staat te houden. 

Energie voor Cultuur
De Gemeente Amsterdam is een initiatief gestart om de Amster-
damse culturele instellingen samen te laten werken op het gebied 
van energiebesparing en energie-inkoop. Dit traject is inmiddels 
afgelopen maar een aantal theaters, concertzalen en musea blijven 
toch regelmatig bij elkaar komen om kennis en ervaring op dit vlak 
uit te wisselen. De Meervaart is één van deze instellingen.

4.3 KAARTVERKOOP 

De afdeling Kaartverkoop is in 2013 overgegaan op een nieuw 
ticketingsysteem, te weten het Duitse Eventim. Dit cloud-pakket 
is minder gevoelig voor storingen op de eigen server en wordt 
vanuit het Duitse moederbedrijf onderhouden. In september 2014 
is de afdeling Kaartverkoop onder de verantwoordelijkheid van 
het hoofd Financiën gebracht. Samen met het team Kaartverkoop 
werden procedures uitgewerkt om de kaartverkoop nog beter 
te stroomlijnen. Eind 2014 is er een contract gesloten met See 
Tickets om  de telefonische kaartverkoop voor de Meervaart te 
verzorgen. Hiermee werden zowel de medewerkerscapaciteit als 
de toegangstijden vergroot. De kassa van de Meervaart is momen-
teel - tegen de landelijke trend in - dagelijks bereikbaar van 10:00 
- 22:00 uur. 

Mede met de komst van een nieuwe website in december 2014 
zal in 2015 meer worden ingezet op online verkoop. Het kopen 
van een e-ticket online blijft gratis. Voor de telefonische reser-
veringen en het versturen van kaarten per post wordt een bijdrage 
gevraagd. In 2015 zullen ook de mogelijkheden worden onderzocht 
van online uitgifte van e-tickets voor genodigden, bijvoorbeeld bij 
premières. 
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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.

Het programmeringsresultaat in de afdeling programmering/
ticketing is - € 116.000, waarbij  € 102.000 uit de doelsubsidie 
Powered By van Stadsdeel Nieuw-West wordt gedekt. Het restant 
wordt gedekt uit het resultaat op ticketing. Met name de lagere 
bezoekersaantallen bij de toneelvoorstellingen zijn een belangrijke 
oorzaak van hogere kosten dan opbrengsten. Deze programme-
ringstekorten konden onvoldoende worden opgevangen door 
overschotten op meer populaire genres. In 2015 worden voor 
het seizoen 2015-2016 nieuwe afspraken gemaakt met de produ-
centen en zal meer gebruik worden gemaakt van nieuwe publieks-
initiatieven zoals We Are Public en Last Minute Ticketshop om 
meer bezoekers en uiteindelijk ook meer inkomsten te genereren. 
Daarnaast zullen ook in de programmering voor seizoen 2015-
2016 scherpere keuzes worden gemaakt.

Meervaart Studio sluit met een negatief resultaat van - € 32.000, 
waarbij het jaar 2013 voor deze afdeling sloot met een positief 
resultaat van € 32.000. Deze schommeling heeft te maken met 
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.

De Meervaart is in de dekking voor haar theater en educatie-
activiteiten voor een aanmerkelijk deel afhankelijk van de resul-
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.

De afdeling horeca voorziet in de vraag naar horeca en catering-
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 
ingezet met betrekking tot personele inzet en nieuwe onder-
handelingen met de diverse toeleveranciers.

De afdeling Sales zag haar omzet uit verhuringen/congressen 
dalen in 2014. Ook de brutomarge op de commerciële verhu-
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 
terugbrengen van tegoeden aan verlofdagen. Een van de maat-
regelen hierbij was de invoer van een zomersluiting van twee 
weken. Het effect hiervan op de reservering verlofdagen is aan-
merkelijk geweest. 
Verder heeft in de laatste maanden van het jaar de nadruk gelegen 
op de invoer van de Werkkostenregeling. De invoer van deze fiscale 
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 
personeel, echter binnen de fiscale mogelijkheden.

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 
tegelijkertijd zal het gesprek met financiers moeten worden 
gevoerd over de financiering van vervangingsinvesteringen. 
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, 
hoewel dit in de begroting wel reeds was voorzien. De voor-
naamste oorzaak hierin is de toename in kosten voor de ICT. 
Eind 2014 is afscheid genomen van de externe netwerkbeheerder 
en is een contract gesloten met een nieuw extern Amsterdams 
bedrijf met veel ervaring binnen collega theaters voor het netwerk-
beheer. Hiermee hopen we de ICT-problemen te beteugelen en de 
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 
was gefinancierd uit doelsubsidies en  fonds- en sponsorbijdragen. 
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 
scherpere profilering van onze theaterprogrammering nastreven, 
waarbij we de uitgangspunten ‘(inter)nationale klasse afgestemd 
op de culturele achtergrond van de bewoners’ en ‘spraakmakend 
genoeg voor alle Amsterdammers’ hanteren. In 2015 geven we 
dit vorm door opnieuw in samenwerking met Yassine Boussaid en 
het Amsterdams Andalusisch Orkest een serie Marokkaans-
Andalusische concerten te programmeren. Daarnaast gaat Kapsalon 
in reprise in de Meervaart en toert daarna langs 28 (middel)grote 
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 
Opera Theater Amsterdam in samenwerking met de Meervaart 
en gaat 21 juni 2015 in première in de rode zaal. Ook in 2015 
zullen we opnieuw ruimte in de programmering vrijhouden om in 
te kunnen spelen op de actualiteit. 

Nu klanten vaker last-minute kaartjes kopen, is het lastiger om 
280 verschillende titels goed onder de aandacht te brengen. 
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, 
een trend die we in seizoen 2016/2017 verder willen doorvoeren. 
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 
laagdrempelige muziek- en cabaretprogrammering in de foyers 
en de Studio Cafés.

Meervaart Studio 
Vanwege de stijgende vraag breidt Jeugdtheaterschool 4West 
haar aanbod uit met een serie lessen op een nieuwe locatie: 
de Honingraat in Geuzenveld-Slotermeer. Daarnaast starten we 
in maart 2015 in Osdorp met een nieuw aanbod voor peuters. 
Ons actieve aanbod voor het VMBO hopen we in de periode 
2015-2017 uit te breiden met een project Hedendaagse dans voor 
het VMBO in samenwerking met ICK Amsterdam. Daartoe is begin 
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
Voor 2015 en daarna heeft de Meervaart de ambitie om de verdien-
kansen te verbeteren op het gebied van congressen en events. 
Inmiddels is duidelijk dat de concurrentie op dit gebied sterk is 
toegenomen en dat de Meervaart zich sterker moet profileren. 
In 2015  gaan wij investeren in het verkoopapparaat middels de 
aanstelling van een projectleider Sales/Events die de taak krijgt 
om nieuwe business aan te trekken en nieuwe arrangementen 
samen te stellen. Daarnaast investeren wij in nieuwe netwerken 
door lid te worden van MKB Amsterdam en ook lokale ondernemers-
verenigingen ter kennismaking uit te nodigen. Bovendien zal de 
Meervaart lid worden van Meeting Professionals International, 
een vakorganisatie die zich richt op het verbeteren van de kwali-
teit van de congres- en eventbranche en zowel organisatoren als 
locatieaanbieders samenbrengt middels netwerkbijeenkomsten.  

Tevens gaan wij onze theater- en talentontwikkelingsactiviteiten 
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
Zoals in hoofdstuk 4 al aangegeven, staat de Meervaart voor 
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. 

Ondernemerschap en financiën
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). 

Als voorzitter van de Biz Osdorp Centrum, de vereniging van 
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 
huisvesting voor 4West en ICKamsterdam te realiseren mee geno-
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

De Meervaart werd in 2014 structureel gesubsidieerd door Stadsdeel Nieuw-West en de Gemeente Amsterdam. 
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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In de personele organisatie van de Meervaart hebben in 2014 
enkele belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Wegens het 
vervroegd pensioen van Bert Liebregs is Andreas Fleischmann, 
na een uitgebreide sollicitatieprocedure,  per 1 januari 2014 
benoemd als nieuwe directeur/bestuurder van de Meervaart. 
Andreas Fleischmann had in 2014 één nevenfunctie (bestuurslid 
Het Paleisje).

Medio 2014 heeft de afdeling Financiën Pieter Jan Willems 
aangetrokken als hoofd Financiën.   

In 2014 had de Meervaart gemiddeld 34 mensen in dienst (26,92 
fte). Daarnaast is een via Pantar gedetacheerde medewerker in 
dienst. De Meervaart werkt nauw samen met een vast horeca-
uitzendbureau. Er werkten in de horeca/catering/garderobe
38 oproepkrachten (ca. 7,77 fte), onder leiding van 3 supervisors 
(ca. 1,31 fte). Medio 2014 zijn de Algemene Dienst en de afdeling 
Theatertechniek samengevoegd tot de afdeling Techniek, waarvan 
het hoofd Theatertechniek de leidinggevende is geworden. 
Het hoofd van de Algemene Dienst is hoofd Gebouwenbeheer 
geworden. De afdeling Techniek heeft in 2014 naast de vaste 
medewerkers 17 mensen op oproepbasis ingezet, waarvan 
enkele vaste freelancers. In het kader van arbeidsintegratie 
bieden we al vele jaren werkgelegenheid aan een cliënt van 
Cordaan. Ook boden we 2 personen een werkervaringsplek.  

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
stagiair(e)s en vrijwilligers gelegenheid te geven binnen ons 
bedrijf werkervaring op te doen. We zijn er trots op dat we organi-
satiebreed in 2014 aan 17 zowel MBO- als HBO-studenten en een 
student van het Koninklijke Visio Onderwijs stageplaatsen konden 
bieden. Daarnaast waren zo’n 30 vrijwilligers actief in de organisatie. 
Naast de langere stages heeft de Meervaart enkele middelbare 
scholieren gelegenheid gegeven voor een snuffelstage. 

Nieuw in 2014 was de zomersluiting van 2 weken. Daarmee is 
een begin gemaakt om overuren en vakantie-uren in te lopen. 
Een beleid dat in 2015 wordt voortgezet. 

Het totale ziekteverzuim in 2014 was 3,8%.

6.2 RAAD VAN TOEZICHT

De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt 
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht. In 2014 
heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd. Naast de vaste 
periodieke agendapunten, is gesproken over huisvesting/brand-
veiligheid en een samenwerking met het Internationaal Choreo-
grafisch Kunstencentrum Amsterdam (ICKamsterdam) en even-
tuele daarmee samenhangende huisvesting. Daarnaast heeft de 
Raad van Toezicht een nieuw reglement opgesteld. In september 
vond aansluitend aan het vergadergedeelte een thema-avond 
plaats met als onderwerp ‘eigen producties’. In november heeft 
het structurele overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van 
de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad.

Na een jarenlange staat van dienst zijn in maart 2014 Els Rienstra 
(voorzitter) en Margriet Kapteijns afgetreden. Hans van Keulen 
heeft het voorzitterschap van Els Rienstra overgenomen en na 
een uitgebreide sollicitatieprocedure zijn Larissa Keijzer en Brechje 
Nollen benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
Yassine Boussaid is in december afgetreden, omdat zijn werkzaam-
heden niet meer te combineren waren met lid zijn van de Raad van 
Toezicht. Daniël Roos en Jamila el Mourabet zijn als nieuwe leden 
toegetreden.  Hiermee bestaat de Raad van Toezicht per 31 decem-
ber 2014 uit zes leden.

De leden krijgen per jaar € 1.250,- vacatiegeld.

RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR-BESTUURDER VAN DE MEERVAART

NAAM GEBOREN RELEVANTE (NEVEN)FUNCTIES

De heer J.H.K. van Keulen 9-10-1960 Conservator uitvoerende kunsten en media/teamleider 
  bijzondere collectie Universiteit van Amsterdam
De heer J.E. Moreu 30-9-1944 Eigenaar/directeur Moreu Marketing&Communicatie Bergen NH; 
  partner Tourism in Action BV; bestuurslid Kunst10daagse 
  Bergen/Bergen aan Zee
Mevrouw B.D. Post-Nollen 28-9-1969 Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Mevrouw L. de Meijer-Keijzer 16-1-1974 Partner Grant Thornton, verantwoordelijk voor business development 
  en groei en fiscalist
Mevrouw J. el Mourabet 21-12-1979 Senior consultant Diversity&Inclusion ABN AMRO; 
  voorzitter Agora Network
De heer D.J. Roos 27-1-1969 Directeur JINC; 
  voorzitter Raad van Toezicht Publieke Omroep Amsterdam; 
  bestuurslid stichting Nanine Linning
De heer A.M. Fleischmann 23-1-1968 Directeur-bestuurder Stichting de Meervaart;
  Bestuurslid Het Paleisje
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Ook binnen de Raad van Toezicht vonden in 2014 - net als in de 
organisatie van de Meervaart - veranderingen en vernieuwingen 
plaats. Vier nieuwe leden traden aan om drie ervaren leden op te 
volgen. Ook werd er een nieuwe voorzitter benoemd. Aan het begin 
van 2014 traden Brechje Nollen en Larissa Keijzer toe tot de Raad 
van Toezicht. Brechje Nollen brengt als advocaat juridische expertise 
in, vooral op het gebied van arbeidsrecht. Larissa Keijzer is aangetrok-
ken vanwege haar financiële achtergrond en zal optreden als financial 
committee. In december traden Daniël Roos en Jamilla El Mourabet 
aan. Als directeur van JINC beschikt Daniel Roos over een groot 
netwerk van bedrijven en scholen. Jamilla El Mourabet brengt kennis 
in over het bedrijfsleven en diversiteit. De frisse wind in de Raad 
van Toezicht werd door de ‘oudgedienden’ als plezierig ervaren. 

Naast deze positieve verandering was 2014 ook een lastig jaar. 
Halverwege het jaar werden we geconfronteerd met een forse, 
eenmalige financiële tegenvaller, die een grote impact heeft op de 
niet al te grote reserve van de Meervaart. Het nieuwe hoofd 
Financiën ging voortvarend aan de slag en heeft veel achterstand 
kunnen inlopen, maar de financiële basis zal de komende jaren een 
punt van aandacht blijven. De Meervaart heeft een te klein eigen 
vermogen en staat voor grote investeringen. De organisatie zal 
alle zeilen bij moeten zetten om het pand op peil te houden. 
Uitdagingen voor de komende jaren zijn onder meer investeren in 
het gebouw, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, het profiel 
van de Meervaart verder versterken maar ook het creëren van 
een solide financiële basis om verdere groei te kunnen faciliteren.

Ondanks deze uitdagingen doet de Meervaart het goed. In deze 
moeilijke tijden met teruglopende bezoekersaantallen in de 
theatersector, kunnen wij ons goed handhaven. Trots ben ik ook op 
Meervaart Studio die meer dan 9.000 jongeren liet kennis maken 
met kunst en cultuur en daarmee een belangrijke bijdrage levert 
aan onze doelstelling: alle bewoners van Nieuw-West kennis laten 
maken met de podiumkunsten. Extra belangrijk in deze roerige 
tijden, want theater biedt immers een veelheid aan perspectieven. 
Het kan jongeren stimuleren om zich op een andere manier te 
verhouden tot de wereld om zich heen. De Meervaart heeft zich 
niet alleen een stevige plek in het stadsdeel maar ook in Amsterdam 
en omstreken. Belangrijk gezien de centralisatie van het kunstbe-
leid en de verwachte overgang van de Meervaart van het stadsdeel 
als belangrijkste subsidiënt naar het Kunstenplan 2017 – 2020. 

Onder de enthousiaste en inspireerde leiding van Andreas Fleisch-
mann hebben alle medewerkers hun steen bij gedragen aan dit succes. 
Op deze plaats wil ik graag alle medewerkers van De Meervaart, 
van vrijwilliger tot directie en van stagiaire tot de hoofden, van harte 
bedanken voor hun toewijding en inzet. Dankzij jullie én met behulp 
van onze subsidiënten, fondsen en opdrachtgevers hebben we de 
Meervaart gemaakt tot wat het is: een prachtige plek om te werken 
en te bezoeken.

Hans van Keulen 
(voorzitter)
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6.3 ONDERNEMINGSRAAD 

In 2014 heeft de OR negen keer vergaderd. OR secretaris Kayleigh 
Boumedyan is een groot deel van het jaar afwezig geweest door 
ziekte, maar keerde in september 2014 weer terug in haar oude 
rol. In diezelfde maand is ook Emile Rodrigues Parreira (Techniek) 
toegetreden tot de OR waardoor de OR tijdelijk uit vier personen 
heeft bestaan.

Vooral het in werking treden van de nieuwe Werkkostenregeling 
per 1 januari 2015 was in 2014 een terugkerend punt op de 
agenda. Per 1 januari 2015 moest een aantal veranderingen 
worden doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. 
Daarnaast is de invoering van de nieuwe cao voorbereid. 
De medewerkers zijn zorgvuldig geconsulteerd en geïnformeerd 
over de voorgenomen veranderingen middels twee door de OR 
geïnitieerde personeelsbijeenkomsten. 

De aandachtsgebieden voor 2015 zijn het inwerken van het nieuwe 
OR-lid en het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Daarnaast zal 
de OR de band met de directie en de achterban onderhouden door 
tenminste twee keer per jaar een personeelsbijeenkomst te orga-
niseren waarin de OR en de directeur het personeel bijpraten over 
de actuele ontwikkelingen binnen het bedrijf.  

De ondernemingsraad bestond in 2014 uit:
Kayleigh Boumedyan
Emile Rodrigues Parreira
Malika Oukil
Nikky Ligthart

Per 1 januari 2015 hebben zowel Malika Oukil (voorzitter) als 
Nikky Ligthart zich teruggetrokken uit de OR. Er zullen verkiezingen 
komen om weer tot een samenstelling van minimaal drie personen 
te komen. Daarna zal ook één van de leden de voorzitter worden. 

6.4 SAMENWERKINGSPARTNERS 

EN BRANCHEVERENIGINGEN

Amsterdams Uitburo (AUB)

Muziekschool Amsterdam (MSA)

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

We Are Public 

Red Loyalty

Vier het Leven

De PIT (overleg kunsteducatie voortgezet onderwijs)

Jongeren Cultuurfonds

Stichting Kwaliteitsregelingen Congres- en Vergaderbranche
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Meer En Vaart 300
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