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In dit jaar van een grote structurele bezuiniging kan ik u namens alle medewerkers 
laten weten dat wij onze inhoudelijke, maatschappelijke en financiële doelstellingen 
hebben behaald. En net als vorig jaar kan ik niet anders zeggen dan dat dit resultaat 
het vertrouwen in ons kunnen versterkt, onze creativiteit stimuleert en wij 
mogelijkheden voor de toekomst zien. 

Belangrijker nog is te vermelden dat wij sinds de structurele bezuiniging van 2012 het 
aantal activiteiten hebben uitgebreid. Natuurlijk is de verwachting dan, dat de hoeveel-
heid bezoekers zal toenemen. Dat is ook gebeurd, maar in 2017 is het bezoekersaantal 
buitengewoon gestegen. Een verklaring? Tja. Een interessante programmering? Goede 
service en horeca? Uitstekende technische faciliteiten? Reële huurtarieven? 
Maatschappelijke activiteiten die bij de stad horen? De aantrekkende economie? 
Wie zal het zeggen. Wij denken dat alles tezamen zorgt voor deze flow en dat is 
geweldig. 

In het directieverslag 2016 schreef ik dat de schouwburgorganisatie met de gemeente 
Amstelveen had afgesproken op korte termijn te onderzoeken hoe de infrastructuur 
van de cultuurstrip op een kwalitatief hoger niveau gebracht kon worden. In 2017 
hebben we de daad bij het woord gevoegd. Verschillende opties zijn onderzocht, de 
architect van het pand heeft impressieschetsen gemaakt en de overleggen tussen vier 
culturele instellingen zijn geïntensiveerd. Uiteindelijk lieten de bibliotheek en de drie 
culturele instellingen in de cultuurstrip - P60, Platform C en de schouwburg - 
de politiek per brief weten bereid te zijn tot vergaande samenwerking, teneinde een 
vernieuwde cultuurstrip te realiseren. Wij staan nu aan de vooravond van een nieuwe 
collegeperiode, een periode met grote uitdagingen zoals de upgrading van het 
Stadshart inclusief cultuurstrip, de realisatie van geschikte huisvesting voor een bio-
scoopexploitant, en een verdieping van de A9. 

 Directie-
verslag
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De upgrading houdt voor de schouwburg onder meer een uitbreiding in van de 
bestaande foyerruimten en publieksfaciliteiten, met het vooruitzicht op een nog betere 
exploitatie en het uiteindelijke doel deze bestaande kunst- en cultuurvoorziening een 
nóg grotere rol te laten spelen voor de stad. Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de 
ruimte en het vertrouwen die zij ons geeft en voor het meedenken met onze 
inspanningen nieuwe wegen te onderzoeken en die vervolgens in te slaan, waardoor 
het cultureel ondernemerschap een échte kans krijgt. 

Blij en trots besluit ik dit verslag met dank aan en applaus voor de hoofden van 
diensten, alle medewerkers en de raad van toezicht. Dank voor alle vertrouwen, inzet, 
kritische zin, discipline, enthousiasme, veerkracht en moed. Omdat elke bijdrage telt, 
gaat mijn dank ook uit naar onze vele bezoekers, klagers, vrienden, huurders, partners, 
relaties, leveranciers, adverteerders, sponsors, fondsen, leraren en leerlingen, 
recensenten, impresario’s, gezelschappen, acteurs, zangers, musici, schrijvers, filmers. 

Dominique Deutz, 
Directeur-bestuurder
April 2018

1.0 Activiteiten en bezoekers

 Jaar              Aantal activiteiten           Aantal bezoekers  
  2013              739       102.421 

 2014           1.000       114.272 

 2015           1.464       118.535 

 2016           1.411       119.143 

 2017           1.454       126.964
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Missie
Schouwburg Amstelveen is een plek van verbinding waar wij de ontmoeting faciliteren 
tussen podiumkunst & film en toeschouwers én tussen bezoekers onderling. 
In een voorstelling of film die vermaakt, prikkelt, verrijkt en aanzet tot nadenken. 
Die nieuwe werkelijkheden voorstelt, maar geworteld is in het hier en nu.

Voor spelers én bezoekers willen wij een open en gastvrij huis zijn. Wij koesteren een 
omvangrijk vast publiek, dat een belangrijke ambassadeursfunctie heeft, en streven 
ernaar om ook nieuw publiek te blijven vinden voor nieuwe en minder bekende 
podiumkunsten en films.

Visie
De schouwburg stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen 
met een kwalitatief hoogwaardig en divers aanbod van podiumkunsten en film, deze 
ontmoeting optimaal te faciliteren en de kwaliteit te waarborgen in een 
programmering en een publieksontvangst van hoge klasse.

Strategie
Om deze missie en visie te kunnen realiseren zet de schouwburg in op een beleid dat 
uitgaat van de artistieke, economische en maatschappelijke waarde van kunst. 
Cultureel ondernemerschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Theater, film en 
verhuur & evenementen zijn de drie pijlers waarop het beleid van de schouwburg is 
gebaseerd.

 Missie, 
visie en 
strategie
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Schouwburg Amstelveen ontving in 2017 in totaal 126.964 bezoekers. 
De voorstellingen in de Grote Zaal, Kleine Zaal en Filmzaal zijn bezocht door 
105.083 mensen. Daarnaast telden de culturele en commerciële verhuringen 
17.570 deelnemers en waren 4.311 mensen aanwezig bij de maatschappelijke 
activiteiten.

Grote Zaal en Kleine Zaal
Schouwburg Amstelveen vindt het belangrijk om voor alle bezoekers uit de regio een 
kwalitatief hoog en gevarieerd aanbod te programmeren en profileert zich vooral met 
jeugd- en familietheater, toneel, dans en cabaret. In het aanbod zijn ook opera, 
muziek, theatercolleges en musical/show vertegenwoordigd.

Ten opzichte van 2016 trok de Grote Zaal met in totaal vijf voorstellingen minder bijna 
3.000 bezoekers méér. Dat betekent een toename van 5% in de bezoekcijfers voor 
deze zaal met publiekstrekkers, die zo belangrijk is voor de gezonde exploitatie van de 
schouwburg.

Vergelijken we op genreniveau de bezoekersaantallen van de Grote Zaal met vorig jaar, 
dan valt op dat het gemiddeld aantal bezoekers bij de Jeugd/familievoorstellingen ten 
opzichte van 2016 steeg met ruim 30%. Jeugdtheater is een belangrijk speerpunt van 
de schouwburg. We streven ernaar alle kinderen uit Amstelveen en de regio zo vroeg 

 
Theater

2017              Aantal activiteiten Aantal bezoekers

Grote Zaal voorstellingen           140          63.436    

Kleine Zaal voorstellingen           101        11.899

Filmvertoningen                        1.022        29.748

Culturele verhuurdagen             76        15.418

Commerciële verhuurdagen             21          2.152

Maatschappelijke activiteiten             94          4.311

Totaal          1.454          126.964

Tania Kross - carmen - FoTo bas loseKooT
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mogelijk kennis te laten maken met theater: jong geleerd is immers oud gedaan. Ook 
de disciplines Muziek/concert, Musical/show en Dans lieten een stijging in de zaalbezet-
ting zien. Uitschieters waren bijvoorbeeld de concerten van Tania Kross, de musical Was 
getekend, Annie M.G. Schmidt en de voorstelling van Nederlands Dans Theater 2.

Mede dankzij het succes van de Grote Zaal is er in de Kleine Zaal ruimte voor het 
experiment, voor nieuwe en jonge talentvolle theatermakers die niet direct volle zalen 
hoeven te trekken. Een belangrijke plek: voor makers om hun talent te ontwikkelen en 
voor bezoekers om zich te laten verrassen en ter ontwikkeling van de artistieke smaak. 
In 2017 zijn in Kleine Zaal tien voorstellingen méér opgevoerd dan in 2016. Vijf daarvan 
waren Jeugd/familievoorstellingen, wat in dit genre voor het aantal bezoekers een 
stijging opleverde van 54% ten opzichte van 2016. Het totale aantal bezoekers in de 
Kleine Zaal steeg met bijna 6%. 

Series
Speciaal voor de avontuurlijke bezoeker was dit jaar de serie Op avontuur in de Kleine 
Zaal ontwikkeld, waarin mensen voor €10 per voorstelling kunnen kiezen uit tien voor-
stellingen. In de Grote Zaal introduceerden we de serie Bijzonder toneel, met de keuze 
uit zes voorstellingen voor €20 per voorstelling. In totaal maakten 78 mensen gebrui-
ken van een van de series. Voldoende reden voor ons om volgend seizoen wederom 
series in te zetten. Daarnaast was de Blind Date te bestellen: een verrassingsvoorstelling 
voor slechts €10. Van dit aanbod maakten 170 bezoekers gebruik en ook hier gaan we 
volgend jaar mee door.

De programmering van Schouwburg Amstelveen biedt ruimte aan voorstellingen van 
zowel vrije theaterproducenten als gesubsidieerde gezelschappen. In 2017 waren 
toneelvoorstellingen te zien van zes Stadsgezelschappen uit de Basisinfrastructuur (BIS, 
vanuit het rijk gesubsidieerd): Het Nationale Theater, Toneelgroep Oostpool, Theater 
Utrecht, Het Zuidelijk Toneel, Theater Rotterdam en Toneelgroep Maastricht. Voor de 
jeugd waren er voorstellingen van BIS-gezelschappen Theater Artemis en Theatergroep 
Kwatta. De gesubsidieerde dansgezelschappen Introdans en Nederlands Dans Theater 2 
traden op in de Grote Zaal.

Extra activiteiten
Naast de reguliere voorstellingen in de Grote en Kleine Zaal programmeert de 
schouwburg gedurende het seizoen extra activiteiten en festivals voor jeugd en 
volwassenen. We bieden bezoekers graag méér dan alleen een voorstelling of 
film om zo een compleet dagje/avondje uit te breiden. Stadspleinfestival dit jaar 
al in juni plaatsvond, was het voor de eerste keer een ‘zelfstandig’ festival. 

Griezelen bij Kunst & Kids©  
Op zondag 15 oktober opende de schouwburg voor de zevende keer het seizoen 
met kinderfestival Kunst & Kids. Een niet meer weg te denken traditie – ooit gestart 
als onderdeel van het Stadspleinfestival en nu al een aantal jaar voor onze eigen 
rekening. Wij beschouwen het festival als een essentieel middel om de jeugd in 
contact te brengen met cultuur en de aandacht te vestigen op ons jeugdaanbod. 

  1.2 Voorstellingen, bezoekers en gemiddelden per genre Grote Zaal

  Grote Zaal - 2017     Aantal                       Aantal                  Gemiddeld             Gemiddelde

     voorstellingen           bezoekers            aantal bezoekers     bezettingsgraad

  Toneel                 24                          7.651                          319      49%

  Dans/ballet                  8          3.670               459                          80%

  Jeugd/familie                  30        14.055               469        72%

  Opera/operette                    5          2.036               407        71%

  Cabaret                   30        17.061               569                          88%

  Muziek/concert                  29        12.581              434                          67%

  Musical/show                  13          6.216               478                          74%

  Theatercollege                    1             166              166        26%

  Totaal            140      63.436

 
  1.3 Voorstellingen, bezoekers en gemiddelden per genre Kleine Zaal 

  Kleine Zaal - 2017    Aantal                       Aantal                   Gemiddeld            Gemiddelde

      voorstellingen         bezoekers             aantal bezoekers     bezettingsgraad

  Toneel                  30         2.922                   97       42%

  Dans/ballet                   2            110                   55       24%

  Jeugd/familie                 24         2.753               115       50%

  Cabaret                  26          3.776                145        63%

  Muziek/concert                 15         1.886               126       55%

  Bijzonder                4             452                113        49%

  Totaal               101     11.899

elemenTs oF FreesTyle - ish - FoTo sTudio breed
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In navolging van de Kinderboekenweek was ‘griezelen’ het thema van deze editie van 
Kunst & Kids. Dat resulteerde in een schouwburg vol enge theater- en filmvoorstel-
lingen, workshops en andere activiteiten, waar een lange rij grote en kleine – veelal 
verklede – bezoekers zich vol enthousiasme op stortte.

Het programma van Kunst & Kids
Naast de traditionele rondleiding achter de schermen, de knutseltafels en de 
schminkhoek waren er natuurlijk speciale griezelactiviteiten. Zo was er een spookhuis in 
de kelder gebouwd en leverde het Amstelveens Poppentheater een bijdrage met twee 
lugubere acts in de foyers. Griezelschrijver Paul van Loon mocht natuurlijk niet 
ontbreken en bracht De Kunst van het Griezelen in de Grote Zaal. In de Kleine Zaal 
boeide Hilbert Gerling de aanwezigen met De Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar, 
terwijl in de Filmzaal publiekslievelingen Dummie de Mummie en de Tombe van 
Achnetoet en Mascha en de Beer te zien waren. Holland Opera en Theatermakerij Storm 
gaven workshops, er was een preview van Peter en de Wolf en alle kinderen kregen 
een stempelkaart voor vieze limonade, enge poffertjes en een griezelig broodje van de 
Amstelveense cateraar Kragtwijk Catering.

Gedurende de dag bezochten ruim 1.000 (groot)ouders en hun (klein)kinderen Kunst & 
Kids. De belangstelling voor de workshops was dit jaar zo groot dat alle 300 – gratis – 
workshop-vouchers binnen een half uur waren uitgegeven. 

Meer voor kinderen 
Voor de allerkleinsten (2+) hadden we dit jaar maar liefst tien verschillende producties 
in huis, waaronder vele ‘beroemdheden’ in de Grote Zaal: naast Peppa Pig, Brandweer-
man Sam, Woezel & Pip, Shaun het Schaap, Jip & Janneke en Bumba waren de bekende 
helden uit Sesamstraat te zien. In de herfstvakantie was rond de voorstelling van Fien & 
Teun een Boerderij Experience georganiseerd. Kinderen konden (imitatie)dierenvachten 
aaien, schminken, een grote vloerpuzzel maken en natuurlijk kennismaken met de 
artiesten tijdens een meet-and-greet. In de Kleine Zaal, met de meer kleinschalige jeugd- 
en familievoorstellingen, waren voor de kleintjes grappige en ontroerende producties te 
zien, zoals Welterusten, Kleine Beer (Theater Terra) en Sterrenwachter. 

Oudere kinderen (6-12) konden in de Grote Zaal hun hart ophalen bij onder andere de 
musical Dolfje Weerwolfje, het hilarische Snorro van het Ro Theater en de feestelijke 
dansvoorstelling van Introdans, Hoera voor Hans. Ook gaf het Checkpoint Theater twee-
maal een voorstelling. Iedereen betrad de zaal met veiligheidsbril en gehoorbeschermers, 
in afwachting van de spectaculaire experimenten. Sommige kinderen werden 
uitgenodigd voor het testteam op het podium en uiteraard vond ook de strijd tussen 
de jongens en de meiden plaats. In de Kleine Zaal gaf Cesar Zuiderwijk een masterclass 

VerKleedKisT KinderFeesTJes
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drummen en maakte Theater Gnaffel het podium onveilig in Het Wilde Westen van 
Calamity Jane. 

Feest in de schouwburg: verjaardag!
Kinderfeestjes op maat sluiten aan bij onze visie om de jeugd al vroeg in contact te 
brengen met cultuur. Een spannende rondleiding, een mooie jeugdvoorstelling of 
-film, heerlijke kinderchampagne en taart, een cadeautje voor de jarige én een eervolle 
vermelding op de telvisieschermen in de foyers: zo maken we er voor de kinderen een 
feest van en nemen we de ouders van het feestvarken veel werk uit handen.

Exposities: Japanse kunst, Ode aan Jan Verschoor en Portretten in brons
Beeldende kunst heeft vanouds een belangrijke plek in de schouwburg, meestal via de 
maker of het thema gerelateerd aan de podium- en/of filmkunsten.
In de foyer was dit jaar een expositie ingericht van Kimiko Yoshida. De seizoens-
brochure 2016-2017 toonde een foto van deze in Parijs woonachtige Japanse 
fotografe, die haar zelfportretten over de hele wereld heeft geëxposeerd. Wij wilden 
met haar werk laten zien dat de schouwburg er is voor álle inwoners van Amstelveen, 
en de bijzondere band tussen de stad en de Japanse gemeenschap onderstrepen. 
Kimiko Yoshida baseert haar zelfportretten onder meer op schilderijen van Vermeer, 
Picasso, Matisse en Rembrandt.

In 2017 liep ook de expositie Ode aan Jan Verschoor nog door, met werk en expositie-
foto’s van deze kunstenaar en voormalig directeur van Museum Jan van der Togt. 
De beeldenexpositie Portretten in Brons van John Verhagen is permanent te zien in onze 
foyers. 

Compleet mét inleiding, diner of ontmoeting
Een populaire activiteit is de Salon, een gratis toegankelijke inleiding voorafgaand aan 
toneel, dans, opera en aan bijzondere voorstellingen. In 2017 programmeerden we bij 
45 voorstellingen Salons, in totaal bezocht door ruim 2.250 mensen. Zij kregen achter-
grondinformatie  van een regisseur, acteur of anderszins betrokkene bij de 
voorstelling. Daarnaast vonden vele andere extra’s rondom de voorstellingen plaats, 
zoals workshops en meet-and-greet’s bij jeugdvoorstellingen, Ladies Nights in de 
Cinema en een afterparty. 

Ook introduceerden wij in 2017 tot genoegen van het publiek Shared Dining, in 
samenwerking met Kragtwijk Catering. In de bovenfoyer werden de tafels die avond 
feestelijk gedekt en schoven bezoekers vóór de voorstelling aan, om samen te genieten 
van een heerlijk diner met uitzicht over het Stadsplein.
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In 2017 wist Cinema Amstelveen opnieuw met groeiend succes de exploitatie 
van de filmvoorstellingen voort te zetten, voor eigen risico en rekening van 
de schouwburg. Het filmpubliek kon weer genieten van een actueel en 
gevarieerd aanbod. We streven naar meer binding met onze bezoekers, onder 
meer via de vertoningen van de Royal Opera House en de introductie van de 
Cineville-pas, waarmee sinds dit jaar alle jeugd- en volwassenenfilms te 
bezoeken zijn.

Cinema in cijfers
De cinema wist, met minder vertoningen, meer bezoekers te trekken dan in 2016. 
In totaal bezochten 29.748 volwassenen en kinderen in 2017 een film in de cinema 
(1.022 vertoningen). De stijging komt voor rekening van de jeugdfilms, die ten 
opzichte van vorig jaar bijna 45% meer bezoekers hadden. 
De gemiddelde zaalbezetting steeg van van 27 naar 29 bezoekers per vertoning. 
Van alle 1.022 filmvertoningen vonden er 796 plaats in de Filmzaal. In de Grote Zaal 
waren 226 vertoningen, bezocht door in totaal 7.527 bezoekers.

 
Film

  1.4  Aantallen vertoningen en bezoekers Film

  Aantallen vertoningen    2017   2016   2015

  Volwassenenfilms       539      580      560

  Jeugdfilms       483      419      507

  Totaal                  1.022      999                 1.067

  Aantallen bezoekers    2017   2016   2015

  Volwassenenfilms                    13.714                   16.054                   14.696

  Jeugdfilms                    16.034                   11.081                   11.583

  Totaal                 29.748               27.135               26.279
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(Twee)wekelijks geprogrammeerd
In de tweede helft van het jaar zijn we van een wekelijkse programmering overgegaan 
op een tweewekelijkse programmering. Hierdoor kwam bij de afdeling film meer tijd 
vrij voor andere activiteiten, terwijl nog altijd goed kan worden ingespeeld op de 
wensen van het publiek en op de actualiteit, zoals bijzondere events die op korte 
termijn worden aangeboden.

Nu ook met Cineville naar Cinema Amstelveen 
Vanaf 31 augustus 2017 is Cinema Amstelveen acceptant van de Cineville-pas, 
waarmee je voor €19,95 per maand onbeperkt toegang krijgt tot alle reguliere en 
vele bijzondere filmvoorstellingen (al dan niet met toeslag) van 42 filmtheaters in heel 
Nederland. Sinds de acceptatie is met een Cineville-pas 244 keer een film bezocht in 
de cinema.

Bijzondere filmevents
In 2017 nam het aantal special events in de cinema toe. Zo waren er diverse 
opera- en concertvertoningen, festivals, films mét nagesprek en Ladies Nights:

The Royal Opera House London 
In 2017 vertoonden we voor een gretig publiek alle opera- en balletvoorstellingen van 
het Royal Opera House Live Cinema-seizoen. De voorstellingen verschijnen (semi)live 
op het witte doek. Voorafgaand en in de pauzes is voor het publiek achtergrond-
informatie te zien en zijn er gesprekken met regisseurs of acteurs/dansers. 
In 2017 lag het aantal vertoningen op 15, waarvan zeven opera’s en acht ballet-
voorstellingen, met in totaal 1.127 bezoekers (653 opera / 474 ballet). Otello (Verdi) 
met Jonas Kaufmann was met 183 bezoekers de best bezochte vertoning. 
Ook de Stichting Vier het Leven (zie De maatschappelijke paragraaf), die voor ouderen 
culturele uitjes verzorgt, was hier regelmatig te gast.

Seret Film Festival 
In november was de derde Nederlandse editie van Seret International: the Israeli Film & 
TV Festival. Cinema Amstelveen vertoonde in het kader van dit festival zeven 
Israëlische films voor 631 bezoekers. Aan de openingsfilm, The Women’s Balcony, ging 
een officiële receptie vooraf. Bij één film was er na afloop een Q&A met een actrice en 
de regisseur. 

The Best of IDFA on Tour
Tijdens The Best of IDFA on Tour zijn de prijswinnende en genomineerde documen-
taires van dit populaire festival op locatie te zien Zondag 26 maart was de beurt aan 
Cinema Amstelveen. In de Grote Zaal bezochten 299 mensen onze IDFA-dag. 

Naast reguliere tickets zijn nu ook tickets inclusief lunch beschikbaar.110 Bezoekers 
maakten gebruik van deze extra service.

Concertvertoningen
Ook waren er dit jaar diverse concertvertoningen. De documentaries/concertregistraties 
Whitney, Can I be Me, Prince Sign o’the Time, David Gilmour en André Rieu zijn in 
2017 eenmalig vertoond voor 312 bezoekers.

Ladies Night & Morning 
Een Ladies Night in Cinema Amstelveen betekent met vriendinnen naar de film en na 
afloop onder het genot van een drankje, een hapje en een goodiebag nog even 
napraten. In 2017 waren alle zes Ladies Nights nagenoeg uitverkocht. In november 
2017 startte een uitbreiding van het Ladies Night-concept: bij twee Ladies Nights was 
die dag ook een Ladies Morning met dezelfde film en goodiebag, maar bij de 
ontvangst koffie, thee en lekkers. 

Een vertoning van de jeugdfilm 100% Coco werd gelanceerd als ‘Little Ladies Night’. 
De rode loper lag uit en de Little Ladies (tussen de 8 en 12 jaar) kregen een drankje 
en iets lekkers. Na afloop van de film was de hele cast op het podium voor een Q&A 
en daarna een meet-and-greet. De schrijfster van het gelijknamige boek signeerde en 
boekhandel Venstra verzorgde de verkoop. Alle Little Ladies gingen met een 
goodiebag naar huis.

Dinsdagmatinee
Sinds september 2017 vertonen we om de dinsdag een matineefilm voor volwassenen. 
De reacties van bezoekers zijn positief: ‘Heerlijk, even ‘s middags een filmpje pakken’.

Op vakantie… naar de film 
In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie draait het Kinderfilmfestival op volle 
toeren. Tijdens dit festival kunnen kinderen dagelijks in Cinema Amstelveen de leukste 
jeugd- en familiefilms zien.

Alle kleuters verzamelen
In 2017 zijn drie films voor 359 bezoekers vertoond als ‘kleuterbios’. Tijdens deze 
vertoningen houden we rekening met onze jongste bezoekers. Het licht in de 
bioscoopzaal gaat dan niet helemaal uit en het geluid van de film staat minder hard. 
Na afloop ontvangen de kleine gasten een filmdiploma.
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Publieks-

bereik

De positionering van het merk Schouwburg Amstelveen heeft onze onver-
deelde aandacht. Daarnaast benaderen wij de programmering steeds meer 
vraaggestuurd. Wij geloven dat aandacht voor de wensen van (potentiële) 
bezoekers een positief effect heeft op publieksbereik en -binding. Integere 
communicatie is daarbij onontbeerlijk: alleen zo kan de schouwburg authen-
tiek overkomen en de bezoeker écht raken.

Schouwburg Amstelveen raakt je
De campagne ‘Schouwburg Amstelveen raakt je; ook met toneel’ […dans/jeugd-
theater/cabaret] is gecontinueerd. Vooral online, waar ons publiek zich steeds vaker 
bevindt. De campagne was vooral gericht op vrouwen omdat zij meestal beslissen als 
het gaat om theaterbezoek. Daarnaast is het bereiken van een ‘jongere’ doelgroep een 
belangrijk uitgangspunt in de marketingstrategie.

Een nieuw seizoen
De publicatie van de seizoensbrochure eind april is de opmaat naar de start van onze 
voorverkoop, dit jaar op 13 mei. Thuisbezorgd bij zo’n 10.000 vroegboekers, 
bladerbaar op de website en onder de aandacht gebracht door een uitgebreide 
publiekscampagne via buitenreclame, een online advertising-campagne, e-mail-
marketing, sociale media en free publicity in de lokale media. Vóórop de brochure en 
als campagnebeeld was dit jaar een fotografisch zelfportret gekozen van de Japanse 
kunstenaar Kimiko Yoshida. 

Nog altijd verkoopt de schouwburg tijdens de voorverkoop tussen mei en september 
de meeste entreebewijzen. Om te voorkomen dat bezoekers hun tickets steeds later 
kopen, proberen wij hen tijdens de vroegboekperiode van 13 t/m 31 mei met een 
vroegboekkorting te verleiden tijdig hun bestelling te doen. 

In 2017 bestelden 4.747 mensen in totaal 38.350 kaarten in de voorverkoopperiode 
t/m 31 augustus. Het aantal bestellers in de voorverkoop is hiermee – na een dip van 
zo’n 10% vorig seizoen – weer op het niveau van 2015.
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Onderzoek vroegboekers
Omdat wij altijd benieuwd zijn wat er onder onze bezoekers leeft, deden we dit 
jaar onderzoek onder onze vroegboekers (N = 3.200). Dit leverde ons in elk geval 
een mooie gemiddelde waardering van 8,1 op voor ‘Schouwburg Amstelveen in het 
algemeen’. De belangrijkste redenen om te bestellen in de vroegboekperiode bleken 
te zijn: ‘de grootste kans op goede plaatsen’ (40%), ‘de voorstellingen alvast in de 
agenda hebben staan’ (27%) en ‘zich vast kunnen verheugen (16%).

Theaterstadskrant
In september brachten wij in samenwerking met Theaters in Nederland de gratis 
Theaterstadskrant editie Amstelveen 17-18 uit (oplage 10.000), met daarin de 
highlights en achtergronden van onze programmering. Doel was uiteraard 
Amstelveners voor de schouwburg te enthousiasmeren. Advertentiewerving, opmaak, 
drukproces en distributie waren in handen van Theaters in Nederland, de schouwburg 
verzorgde de redactionele inhoud.

Cultuur &/Uit Amstelveen
Op initiatief van het Moci (Marketingoverleg culturele instellingen) in Amstelveen 
en deels met gemeentesubsidie is in december een set flyers huis-aan-huis verspreid 
in Amstelveen en omstreken, met daarin het aanbod van Schouwburg en Cinema 
Amstelveen, het Amstelveens Poppentheater, Museum Jan van der Togt, Bibliotheek 
Amstelland, Platform C, Poppodium P60 en het Cobra Museum voor Moderne Kunst. 

Website- en social media bezoek
In 2017 maakten 301.507 mensen gebruik van onze website. Deze gebruikers waren 
goed voor 505.279 sessies en bezochten één sessie gemiddeld 3,82 pagina’s. Van de 
gebruikers was 42,7% nieuwe bezoeker en 57,3% terugkerend. Op Facebook sloten 
wij het jaar af met 5.729 (schouwburg), 2.162 (cinema) en 1.637 (Kids & Cultuur 
Amstelveen) volgers. Het gemiddeld maandelijkse bereik lag respectievelijk op 34.000, 
23.000 en 2.200 views voor de verschillende Facebookpagina’s. Via de Google Grant 
realiseerden wij maandelijks gemiddeld 165.000 vertoningen van onze campagnes.

Met dank aan onze Vrienden en Toneelambassadeurs
Sinds 2001 zijn de Vrienden van Schouwburg Amstelveen onze trouwe ambassadeurs. 
Dankzij hun lidmaatschapsbijdrage kunnen we bovendien speciale projecten 
financieren, waarvoor anders onvoldoende middelen zijn. Als dank voor hun belang-
rijke steun organiseren we gedurende het seizoen extra’s voor de Vrienden en 
ontvangen zij uitnodigingen voor openingen en voorstellingen, naast korting op 
bepaalde voorstellingen. In 2017 had de schouwburg 129 Vrienden, waarvan 
27 Partnervrienden en 5 Jeugdvrienden.

Nieuw initiatief was dit jaar de oprichting van een club Toneelambassadeurs. 
Hierin nam een achttal (jongere) bezoekers plaats met een grote liefde voor toneel, 
met als doel die liefde  en natuurlijk ons toneelaanbod  binnen hun eigen netwerk uit 
te dragen. 

De klacht als kans
De schouwburg ziet een klacht als een kans tot verbetering. Slechte ervaringen van 
bezoekers nemen wij dus altijd serieus. We geven uitleg, zorgen waar nodig voor 
herstel en trekken er lering uit. Op die manier blijven wij onze programmering en 
service voortdurend afstemmen op een zo breed mogelijk publiek. In 2017 kwamen op 
het totaal van bijna 126.964 schouwburgbezoekers 33 klachten binnen, die alle naar 
tevredenheid van de klant zijn afgehandeld. 

  1.5 Voorverkoop     2017      2016      2015
    
  Aantal bestellers in de 

  vroegboekperiode t/m 31/5       3.343     3.172     3.406

  Aantal bestellers t/m 31/8     4.747     4.344     4.764

  Aantal verkochte 

  entreebewijzen t/m 31/8   38.350   40.244   39.087
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 De maat- 

schappelijke
 paragraaf

Op de woonaantrekkelijkheidsindex neemt Amstelveen ook in 2017 de derde 
plaats in1. Kunst en cultuur hebben een belangrijk aandeel in die vermelding  
reden – voor de gemeente Amstelveen – om de huidige culturele infrastructuur 
zo veel mogelijk in stand te willen houden en op basis van die visie een 
cultuuragenda te ontwikkelen.

Cultuuragenda 2016-2020
De gemeente zet in op een cultureel aanbod voor alle inwoners op basis van diversiteit 
en kwaliteit, waarbij het centrale aanbod vanuit het Stadshart komt. Jongeren en 
mensen in sociaal isolement zijn belangrijke aandachtsgroepen. De gemeente ziet 
graag een toename in het aantal samenwerkingsverbanden binnen de culturele sector 
en met stakeholders van buiten de sector. Op het gebied van cultuureducatie 
stimuleert de gemeente de totstandkoming van een samenhangend en vraaggestuurd 
aanbod en bevordert zij de relatie tussen culturele instellingen en scholen. 

De schouwburg draagt met verschillende initiatieven bij aan het stimuleren van 
cultuurparticipatie. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld kortingen aan kinderen, jongeren 
en mensen met beperkt budget.

CJP en Smartcard
Jongeren kunnen voorstellingen op twee manieren met korting bezoeken. Via de 
Smartcard-regeling kunnen 15- tot 25-jarigen op de voorstellingsdag een kaartje 
kopen voor €10 of €15. Daarnaast geldt ook korting voor jongeren met een CJP 
Cultuurkaart of MBO Card, die sinds 2017 ook bij online-bestellingen inzetbaar zijn.

Amstelveenpas
De gemeente Amstelveen heeft aan het eind van 2017 aan de houders van de 
Amstelveenpas een tegoed van € 30 beschikbaar gesteld. Dat bedrag was ook te 
besteden bij Schouwburg Amstelveen. Voor een zestal voorstellingen hanteerde de 
schouwburg in het kader hiervan een gereduceerd tarief.

1 Atlas voor gemeenten ‘Geluk’, 2017. 26b
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Loket Cultuureducatie: primair en voortgezet onderwijs
Om basisschoolleerlingen te verbinden met cultuur neemt Schouwburg Amstelveen 
deel aan het Loket Cultuureducatie Amstelland. Daarin voorzien culturele instellingen 
uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn gezamenlijk in het aanbod lespakketten voor 
het primair en voortgezet onderwijs. Het lespakket In woord en beeld voor de groepen 
5 en 6 van het basisonderwijs laat leerlingen kennismaken met theater en (zelf) 
acteren. In 2017 namen 116 leerlingen deel aan dit programma. 

De schouwburg verzorgde ook in 2017 ook weer het bovenbouw-programma Anders 
dan anders over pesten, dat leerlingen uit groep 7 en 8 met andere ogen laat kijken 
naar kinderen die ‘anders’ zijn. Voor deze educatieve filmvoorstellingen tekenden drie 
basisscholen met 163 leerlingen in: Willem-Alexanderschool, OBS de Pioniers en de 
Michiel de Ruyterschool.

Snuffelen aan cultuur
Zoals elk jaar kwamen ook in 2017 vmbo-, havo- en vwo-leerlingen van Panta Rhei, 
Keizer Karel College, Amstelveen College en Hermann Wesselink College rond-
snuffelen aan kunst en cultuur in Amstelveen: Rondje Cultuur. De vraag vanuit de 
scholen was dit jaar zo groot dat Rondje Cultuur is uitgebreid naar meer dagen. In de 
schouwburg was drie keer de cabaretvoorstelling Amar speelt Ali te zien voor ruim 900 
enthousiaste leerlingen en docenten. 

Verspreid over het jaar namen leerlingen van het Herman Wesselink College en het 
ROC van Amsterdam deel aan workshops theaterimprovisatie en rondleidingen door 
de schouwburg.

  
Amstelveenpas

CJP/CKV scholen

Vrienden

Kinderen

Smartcard

Filmstrip (cinema)

Familieticket (cinema)

LoyaltyCard Stadshart Amstelveen

Sirene Sale

        43    4        87                134

       179                  153        45                377

         56                    10         -                  66

    3.553                  474   3.952              7.979

         54    5          5                  64

       209  -       853             1.062

       924  -   3.384                   4.308

         40   -      183                223

       507  -        -                507

1.6 Aantal bezoekers met (pas)korting in 2017

Grote Zaal Kleine Zaal TotaalFilmzaal

Amstelveen ontvangt…
Samen met de gemeente ontwikkelde de schouwburg in 2016 het scholenproject 
Amstelveen ontvangt…. Het project laat leerlingen van Amstelveense scholen op een 
inspirerende manier kennismaken met mensen die op een zeker terrein succes hebben 
behaald. Zo kunnen zij tot een betere school- of profielkeuze komen en ontdekken 
wat voor hen op carrièregebied mogelijk is.

In 2017 ging Amstelveen ontvangt… met een tweede editie van start met arts en 
neurobioloog Dick Swaab over de werking van het brein. Op de bijeenkomst waren 
bijna 500 leerlingen van de Willem Alexanderschool, de Cirkel, Basisschool de Horizon, 
Brede school Roelof Venema, Panta Rhei, Keizer Karel College en Hermann Wesselink 
College.  

Tijdens de Week van de Veiligheid in oktober ontvingen we voor de derde editie van 
Amstelveen ontvangt… op het Stadsplein de hulpdiensten, zoals politie, brandweer, 
leger en ambulancedienst, om leerlingen van alles te vertellen en te laten ervaren over 
hun werk. In de Kleine Zaal van de schouwburg vonden lezingen plaats van de politie 
(voor basisschoolleerlingen) en het leger (voor middelbare scholieren). In totaal ontving 
de schouwburg ongeveer 700 leerlingen.
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Doventolken
In samenwerking met Stichting Smiles heeft de schouwburg in november de 
voorstelling Botje (4+) van Theatergroep Kwatta toegankelijk gemaakt voor gezinnen 
met dove of slechthorende kinderen. Dankzij twee gebarentolken konden 75 ouders 
en kinderen ook eens gewoon naar het theater.  

Verwenmoment VUmc-kinderpoli
Ouders en andere verzorgers van langdurig zieke kinderen hebben het niet 
gemakkelijk. Hen biedt de VUmc-kinderpoli het Verwenmoment: een middag of avond 
buiten het ziekenhuis, even ‘uit’ de zorg(en). Schouwburg Amstelveen ondersteunt dit 
initiatief al vele jaren van harte en stelde in 2017 wederom vrijkaarten ter beschikking.

Bezoek van de Sint
Ook dit jaar konden alle kinderen de Sint na afloop van zijn intocht persoonlijk 
begroeten in de schouwburg, waar hij ontvangst hield in een mooi versierde ruimte.

Vier het leven (met een voorstelling)
Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee uit naar film, theater en concert. Schouw-
burg Amstelveen ondersteunt dit initiatief van harte met vrijkaarten voor begeleiders 
en een gastvrije ontvangst voor de gasten van Vier het Leven. In 2017 bezochten 609 
ouderen en vrijwilligers maar liefst 35 verschillende voorstellingen in onze schouwburg.

WIZO
De Joodse vrijwilligersorganisatie Wizo bezocht ook dit jaar weer een voorstelling, 
waarbij zij na afloop via een tombola geld inzamelde voor haar activiteiten.
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Met de verhuur van onze zalen en (technische) faciliteiten kunnen wij extra 
inkomsten verwerven, maar vooral onze betrekkingen versterken met 
ondernemers, instellingen en organisaties in Amstelveen. Op die manier 
maken bovendien nieuwe doelgroepen kennis met de vele mogelijkheden 
van de schouwburg. Ons verhuurbeleid richt zich specifiek op bedrijven, 
instellingen en organisaties in het cultureel-maatschappelijke veld.

Onze huurders
Een greep uit de gasten van 2017:

•  Communicatie-adviesbureau De Issuemakers met hun jaarlijkse congres waar zij
de Issue Award uitreiken. Deze keer aan Hugo Borst en Carin Gaemers, voor de 
wijze waarop zij de issue ‘kwaliteit van de ouderenzorg’ op de kaart hebben gezet

•  De ambassadeursdagen van ABN AMRO;

•  Stichting Cardiac Output met twee voorstellingen. De stichting heeft tot doel 
mensen met een verstandelijke beperking creatief en artistiek te begeleiden en via
dans in beweging te brengen, om zo hun lichamelijke en psychosociale 
vaardigheden te versterken en/of vergroten;

•  Viruskenner ‘Kennis als antivirus’ een educatief initiatief voor het lager en 
middelbaar onderwijs in de vorm van een wedstrijd, om kinderen op interactieve 
wijze kennis te laten maken met virusziekten wereldwijd. In samenwerking met o.a. 
Basisschool de Triangel uit Amstelveen;

•  De landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 2017 voor groep 8. 
De provinciale winnaars namen het tegen elkaar op;

•  Stichting Happy Motion: Miracles of Music Show, een initiatief van muziektherapeute
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 Evelien Mescher, neuropsycholoog Erik Scherder en producent Pim Giel. Met dit 
project maakt de stichting zich sterk voor meer muziek in de zelf- en mantelzorg en 
in de professionele zorg. De stichting en Gemeente Amstelveen hadden voor de 
voorstelling alle mantelzorgers uit Amstelveen en omgeving uitgenodigd;

•  Stichting MOCA met de voorstelling Er zit Muziek In – verbinden door muziek, 
die via muziek joodse, Hebreeuwse en Israëlische literatuur wil introduceren aan de 
joodse gemeenschap in Nederland.
 

•   Meijburg & Co presenteerde de jaarcijfers en de plannen voor het nieuwe jaar aan 
de medewerkers;

•  Rijkswaterstaat verzorgde een congres in de Kleine Zaal, over de ontwikkelingen 
rond de A9.

Schitteren in de eindmusical 
Dit jaar voerden zowel de Willem Alexanderschool (Kleine Zaal) als OBS Piet Hein 
(Grote Zaal) wederom hun eindmusical op in de schouwburg. Eindmusicals zijn voor 
de schouwburg een mooie gelegenheid om kinderen (en hun trotse ouders) kennis te 
laten maken met een ‘echt’ theater.

Amateurgezelschappen professioneel begeleid 
Tegen aangepast tarief verhuren wij al jaren onze zalen aan amateurgezelschappen uit 
Amstelveen en regio. Met deze verhuringen hopen we tevens liefde voor het vak over 
te brengen en nieuw publiek voor in de schouwburg te interesseren. 
In 2017 ontvingen wij onder meer Muziek- en Dansschool Amstelveen, Balletschool 
Kamperfoelie, Dansschool DCF, Da Capo’s Popkoor, English Ballet School, het Nationaal 
Jeugd Musical Theater met twee voorstellingen, Musicalvereniging OVA en voor de 
tweede keer Muziekvereniging KnA uit Uithoorn met hun Maestro Concert voor War 
Child. 

De basis van de productie 
Artiesten en gezelschappen maken voor de montage van hun toekomstige 
voorstellingen graag gebruik van onze faciliteiten en technici. In 2017 kwamen Urban 
Myth, Ulrike Quade Company, ICK Amsterdam, De Warme Winkel en NBprojects 
hiervoor naar Schouwburg Amstelveen.

Iedere dag werken we in de schouwburg voor én achter de schermen aan de 
optimalisering en stroomlijning van onze organisatie. Er is veel aandacht voor 
personeelszaken, werkprocessen en ICT-gerelateerde zaken.

Personeelszaken
Schouwburg Amstelveen volgt de cao Nederlandse Podia en hanteert de bijbehorende
salarisschalen voor zijn personeel. Om onze beleidsdoelen te bereiken en het gewenste 
professionele niveau te handhaven volgen wij ontwikkelingen op de voet. Waar nodig 
vindt bijscholing plaats op gebieden als veiligheid, automatisering en sponsoring/fond-
senwerving en klantgerichtheid.

De bestaande groep medewerkers met een BHV-diploma heeft dit jaar met succes 
de herhalingscursus doorlopen. De groep is uitgebreid met een aantal nieuwe 
mede-werkers, die door hun functie die in aanraking kunnen komen met BHV.

Twee nieuwe medewerkers techniek kwamen afgelopen jaar ons team versterken. 
Om hen op de hoogte te brengen van de geldende regelgeving op het gebied van 
hijsen en heffen hebben ze de opleiding Veilig Bedienen Trekkenwand-installaties A en 
B gevolgd, waardoor ze volledig gecertificeerd zijn om de trekkenwand te bedienen.

Wij bieden studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen op 
de afdelingen Techniek, Marketing & Communicatie en Organisatie & Evenementen.  
De schouwburg is SBB-erkend (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) leerbedrijf en examenlocatie voor BMT (Bediening Mechanische Trekken-
wand).

‘Workforce Easy’ van ADP is ons nieuwe softwarepakket voor de salarisadministratie. 
Het oude pakket ‘Pion’ werd niet meer ondersteund. De implementatie van ‘Workforce 
Easy’ is afgerond in het tweede kwartaal van 2017.
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De schouwburg nam vanaf januari deel aan het (opleidings)programma Wijzer Werven. 
Het programma is opgezet in opdracht van het ministerie van OCW om het onder-
nemerschap bij culturele instellingen te versterken. Samen met een relatiemanager 
van Wijzer Werven zijn doelen opgesteld, onder andere meer inkomsten realiseren van 
private partijen (e.g. vriendenprogramma) en bedrijven binden aan de schouwburg als 
huurder, sponsor, adverteerder of bezoeker. Medewerkers van verschillende afdelingen 
hebben aan dit programma deelgenomen. 

Ondernemingsraad (OR) 
Vanaf begin 2017 heeft de schouwburg een OR. Leden zijn Esmé Apeldoorn, Diny 
Bonestroo en Frits Zwaanswijk, als vertegenwoordigers van de medewerkers. 
Overleg tussen de OR en directie vond vier keer plaats. Op de agenda stonden als vaste 
onderwerpen de jaarrekening, het jaarverslag en de beleidsbrief, de outputbegroting 
en de interne begroting.

Veiligheid voor alles
Stadshart Amstelveen is een van de winkelgebieden in Noord-Holland met vijf sterren 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - heel belangrijk voor het imago van de 
schouwburg. Ook inpandig streven wij naar een zo veilig mogelijke omgeving. 
Diverse protocollen binnen de eigen organisatie waarborgen de veiligheid van 
bezoekers en werknemers. Onze interne arbocoördinator is verantwoordelijk voor de 
invulling van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inzake brandveiligheid, 
ontruimingsprocedures, veilig werken en arborichtlijnen. 

Bedrijfsvoering
Wij hanteren het handboek Administratieve Organisatie (handboek AO), dat de 
processen en procedures  beschrijft die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. 
Bijvoorbeeld een juiste en volledige informatieverzorging en de functiescheiding tussen 
de afzonderlijke hoofdfuncties (verkoop, inkoop, bewaring, registratie/administratie en 
uitvoering). Ook volgen we de richtlijn dat een aantal afdelingen waaronder Financiën 
& Controle interne controles moeten verrichten in het kader van een goede bedrijfs-
voering.

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
treden. Sinds november 2017 werkt de schouwburg met een externe professionele 
partij aan de voorbereiding op de AVG, onder meer door de uitvoering van de nood-
zakelijke ICT- en procesaanpassingen, nodig ter bescherming van persoonsgegevens.

36 benedenFoyer - FoTo els zWeerinK
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Mobile first
Een grote wens was om ons kaartverkoopprogramma TicketMatic te optimaliseren 
voor smartphones. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor een overstap naar 
de nieuwste versie van TicketMatic, waarbij zowel de capaciteit van high volume-kaart-
verkoop als het gebruiksgemak om via een smartphone te bestellen, wordt vergroot.

Energie
De schouwburg heeft het voortouw genomen bij het afsluiten van een nieuw 
energiecontract voor de gehele cultuurstrip. Na een grondige scan van markt en moge-
lijkheden is voor de periode van drie jaar een nieuw ‘groen’ contract afgesloten bij de 
Groene Stroomfabriek.

Vervanging en onderhoud
Jaarlijks, voorafgaand aan de zomerperiode inventariseren we het onderhoud aan het 
gebouw en materieel. In 2017 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals 
schilderwerk in het gebouw en keuringen aan de apparatuur.

Na uitgebreide research van de markt en een investeringsaanvraag zijn de 16 jaar 
oude WMF koffiemachines vervangen door nieuwe machines van het Zwitserse merk 
Eversys. 

In onze risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) was opgenomen dat de kabelgoot in de 
Kleine Zaal om arbo-redenen verplaatst moest worden. Dat is gebeurd in samen-
werking met de gemeente. Ook de hinderlijke resonantie van het plafond in de Grote 
Zaal is door de gemeente onderzocht en aangepast.

Om tegemoet te komen aan de actuele vraag uit de zakelijke markt hebben we na 
research en een investeringsaanvraag een set bewegend licht aangeschaft. In aanslui-
ting hierop is eenzelfde procedure gestart voor de vervanging van de lichtregietafel van 
de Grote Zaal. Volgens het onderhoudsplan van de gemeente zijn de oude halogeen-
armaturen in de foyer vervangen door zuinige onderhoudsarme LED-armaturen.

Verslag
raad van 
toezicht

 

Stichting Schouwburg Amstelveen wordt sinds 1 januari 2009 bestuurd door een di-
recteur-bestuurder met een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. De stichting 
voldoet aan de negen principes van goed bestuur en toezicht in de culturele sector, zoals 
vastgelegd in de Governance Code Cultuur. Deze zijn vastgelegd in de statuten van de 
stichting, het reglement raad van toezicht, het directiereglement en de profielschets raad 
van toezicht. In 2017 kwam de raad van toezicht drie keer bij elkaar, de auditcommis-
sie één keer en de remuneratiecommissie één keer. De leden van de raad van toezicht 
ontvangen per plenaire vergadering een vacatiegeld van € 135,-. De voorzitter ontvangt 
€ 175,50 per vergadering. 

De raad bestond in 2017 uit Marie-José Grotenhuis, Linda Alblas-van den Burg (t/m 
april, einde 2e termijn), Henk Uunk (t/m april), Rein Schurink, Stein Janssen, Guido van 
Nispen en Gulian Sieger (3 nieuwe leden vanaf juni) en Steven van Vliet (voorzitter). In 
het voorjaar van 2017 werden Marie-José Grotenhuis en Steven van Vliet voor een extra 
termijn herbenoemd. Dit in verband met de continuïteit binnen de raad van toezicht met 
het oog op de komende opvolging van de directeur-bestuurder. De vergaderingen van 
de raad van toezicht vinden plaats in aanwezigheid van en worden voorbereid door de 
directeur-bestuurder van de stichting Schouwburg Amstelveen, Dominique Deutz. 
De raad van toezicht wordt secretarieel ondersteund vanuit de schouwburg.

De belangrijkste onderwerpen in de raad waren de programmering, de jaarrekening 
2016, het beleidsplan, de begroting 2018, en nieuwe ontwikkelingen meer in het bijzon-
der de toekomst van het Stadshart en de rol die de culturele instellingen op het Stads-
plein van de gemeente Amstelveen daarin kunnen spelen. Wederom werd de schouw-
burg geconfronteerd met een door de gemeente Amstelveen opgelegde verlaging van 
de subsidie. Wij hebben veel waardering voor het feit dat directeur en managementteam 
van de schouwburg daadkrachtig een positieve invulling hebben gegeven aan de opge-
legde bezuiniging met de nadruk op ondernemerschap en het benutten van kansen. 

De raad van toezicht onderschrijft de door de directie ingeslagen beleidsrichting volledig. 
De raad van toezicht heeft zich ervan vergewist dat Schouwburg Amstelveen zich in 
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2017 en volgende jaren houdt aan de gemaakte afspraken met de gemeente 
Amstelveen met betrekking tot het aantal voorstellingen in zowel de Grote als de Kleine 
Zaal. Jaarlijks laten de raad van toezicht en de directie van Schouwburg Amstelveen de 
jaarrekening controleren door een externe accountant. 

Tenslotte bedankt de raad van toezicht de directie en alle medewerkers voor hun inzet 
en bijdragen in het afgelopen jaar. Hun toewijding en passie voor de schouwburg zorgen 
ervoor dat zij er telkens in slagen om een representatief en kwalitatief gevarieerd aanbod 
van podiumkunsten en hieraan gerelateerde culturele activiteiten voor Amstelveen en de 
regio te verzorgen.

Steven van Vliet
Voorzitter

Leden raad van toezicht
Leden van de raad van toezicht op 31 december 2017 met datum van aftreden 
conform het door de raad van toezicht vastgestelde rooster van aftreden:

De heer S.T. van Vliet (datum van aftreden: 2021), voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie. 
Nevenfunctie: lid Geschillencommissie Metalektro (bezoldigd).
Mevrouw M.J. Grotenhuis (datum van aftreden: 2021), lid RvT.
De heer R.J.T. Schurink (datum van aftreden: 2020), lid RvT. Nevenfuncties: adviseur Veiligheidsre-
gio’s Gooi en Vechtstreek. en Flevoland (bezoldigd), lid bestuur stichting Regionaal Bureau voor Toerisme 
Gooi en Vecht (onbezoldigd), lid bestuur stichting Itrovator Gooi en Vecht (onbezoldigd) en lid bestuur 
stichting Jan Verschoor (onbezoldigd).
De heer S.M.L. Janssen (datum van aftreden 2021), lid RvT en lid remuneratiecommissie. Hoofd-
functie: Hoofd Marketing van Poki.com (bezoldigd).
De heer E.M.J.M. van Nispen (datum van aftreden 2021), lid RvT en lid auditcommissie. 
Hoofdfunctie: Onafhankelijk adviseur en toezichthouder (bezoldigd). Nevenfuncties: commissaris Triodos 
Cultuurfonds (bezoldigd), lid raad van toezicht World Press Photo (onbezoldigd) en adviseur Raad voor 
Cultuur (bezoldigd).
De heer G.J. Sieger (datum van aftreden 2021), lid RvT en lid auditcommissie. Hoofdfunctie: Director 
Finance & IT van KPN Consumer Operations (bezoldigd).

Directeur-bestuurder
Mevrouw D.M.G. Deutz
In de periode 1995 tot en met 1998 schouwburgdirecteur in dienst van de gemeente 

Amstelveen. In de periode 1999-2008 directeur in dienst van Stichting Schouwburg 

Amstelveen en vanaf 2009 directeur/bestuurder van dezelfde stichting. Het brutoloon 

bedroeg in 2017 €128.290. Zij heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd.

 
Bijlage

1

2017

Grote Zaal voorstellingen          140     63.436              453

Kleine Zaal voorstellingen          101                       11.899                           118

Filmvertoningen        1.022    29.748                29

Culturele verhuurdagen            76     15.418              203

Commerciële verhuurdagen            21       2.152              102

Maatschappelijke activiteiten            94       4.311                46

Totaal        1.454                  126.964

Cijfers

1.7 Totaaloverzicht

  Aantal activiteiten    Aantal bezoekers   Gemiddeld aantal bezoekers

  Aantal activiteiten    Aantal bezoekers   Gemiddeld aantal bezoekers2016

Grote Zaal voorstellingen          145     60.684              419

Kleine Zaal voorstellingen            91     11.238              123

Filmvertoningen           999     27.135                27

Culturele verhuurdagen            59     10.290              174

Commerciële verhuurdagen            32       7.115              222

Maatschappelijke activiteiten            85       2.681                32

Totaal        1.411                   119.143

  Aantal activiteiten    Aantal bezoekers   Gemiddeld aantal bezoekers2015

Grote Zaal voorstellingen          144     62.127              431

Kleine Zaal voorstellingen            94     11.294              120

Filmvertoningen        1.067     26.279                25

Culturele verhuurdagen            57       5.400                95

Commerciële verhuurdagen            38     10.796              284

Maatschappelijke activiteiten            64       2.639                41

Totaal        1.464                   118.535
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1.9 Kleine Zaal - voorstellingen en bezoekers per genre 2014-2016

Toneel     24    27     30
Dans/ballet      8    11     11
Jeugd/familie    30    33     29
Opera/operette      5      1       4
Cabaret     30    30     29
Muziek/concert    29    25     26
Musical/show    13    11     15
Theatercollege      1      4       -
Bijzonder*      -     3      -
Totaal                   138                 145                 144

1.8 Grote Zaal - voorstellingen en bezoekers per genre 2015-2017

Aantallen voorstellingen            2017             2016             2015

Aantallen bezoekers            2017             2016             2015
Toneel               7.651              8.859             10.173
Dans/ballet              3.670              4.127               4.030
Jeugd/familie            14.055            11.744             13.142
Opera/operette              2.036                 601               1.888
Cabaret             17.061            17.228             16.078
Muziek/concert            12.581            10.183             10.166
Musical/show              6.216              4.574               6.650
Theatercollege                166              2.264     -
Bijzonder*      -              1.104                     -   
Totaal             63.436          60.684           62.127

* aantallen bezoekers ‘bijzonder’ in 2015 en 2017 opgenomen bij disciplines

Toneel     30     21     22
Dans/ballet      2       2       3
Jeugd/familie    24     19     22
Cabaret     26      25     30
Muziek/concert    15     22     17
Bijzonder       4       2       -
Totaal                 101    91    94

1.9 Kleine Zaal - voorstellingen en bezoekers per genre 2015-2017

Aantallen voorstellingen            2017             2016             2015

Toneel               2.922                2.430                1.795
Dans/ballet                 110                   228                   143
Jeugd/familie              2.753                1.784                2.694
Cabaret               3.776                3.491                4.437
Muziek/concert              1.886                2.844                2.225
Bijzonder                  452                   461       -
Totaal            11.899         11.238         11.294

Aantallen bezoekers            2017             2016             2015
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Subsidiënt
De gemeente Amstelveen is subsidiënt van de schouwburg.

Sponsoren en fondsen
KinderRijk heeft haar sponsoring van Cinema Amstelveen tot de zomer van 2017 
gecontinueerd. Dankzij deze bijdrage kan de cinema o.a. de Kinder(film)festivals in alle 
vakanties realiseren. Connexxion verbond zijn naam aan de schouwburg via de 
achterzijde van de entreebewijzen. 
 
Adverteerders
De seizoensbrochure komt mede tot stand dankzij onze adverteerders. In 2017: 
Accuraat verhuur, Amstelstad, BLVD café, Chaudfontaine, Chinees restaurant 
New Peking City, Coca Cola, Connexxion, Dansschool Mittelmeijer, DSS - 
de Swart Services B.V., Eddy’s Restaurant, Het Nationale Theater, Koolhaas Banket & IJs, 
Koudijs, Kragtwijk, Lang Advocatuur, Libris Venstra, Museum Jan van der Togt, 
Olympia Uitzendbureau, P60, Peeze, Poppentheater Amstelveen, Scenes, 
Schooneman Design, Schoonmaakbedrijf Breddels, Stadshart Amstelveen, Tanuki, 
Trend People, Van Kerkwijk piano’s, Venstra Amstelveen, Volvo Bangarage Amstelveen. 
Trend People en Eddy’s restaurant verbonden zich aan Cinema Amstelveen middels 
bioscoopdia’s.

Bijlage 
2 

Begunstigers en adverteerders
1.10 Filmzaal 2017 per maand

januari    47                 1.939   41

februari    49                 1.678   34

maart    50                 2.008   40  

april    30                    894   30

mei    60                    655   11  

juni    60                    643   11

juli    36                    443   12

augustus           2    34   17

september    56                 1.144   20

oktober    49                 1.273   26

november    48                 1.755   37

december    52                 1.248   24

Hele jaar                             539             13.714                   25

Aantal vertoningen Aantal bezoekers Per vertoningVolwassenenfilms

januari    45                2.564   57

februari    51                1.477                     29

maart    23                   350                     15  

april    49                2.076   42

mei    54                   752   14

juni    39                   758   19

juli    31                1.431   46

augustus      >gesloten<

september    42                   708   17

oktober    52                2.217   43

november    33                   718   22

december    64                2.983   47

Hele jaar               483            16.034   33

Aantal vertoningen Aantal bezoekers Per vertoningJeugdfilms
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Bijlage 
3 

Medewerkers
Op 31 december 2017

Directie
Dominique Deutz 

(directeur-bestuurder en 

programmeur)

Filmprogrammering en 
-marketing
Diny Bonestroo

Marketing & Communicatie
Quirine Muntz (hoofd) 

Tessa Haster (marketing)

Bernadette Out (marketing)

Kimberley van Veldhuyzen 

(coördinator kaartverkoop)

Esmé Apeldoorn

Irma van Bolderik

Rosalie Fleuren

Gerni van Lammeren

Margareth Mulder

Bedrijfstechniek & -processen
Niels Batenburg (hoofd)

Frits Zwaanswijk (toneelmeester)

Wim Braun

Youri Bruitzman

Alfred Faverey 

Jo Horsch 

Roy Kouw 

Jonathan Reerds 

Vincent Tulp

Organisatie & 
Evenementen en 
Secretariaat
José Haverman (hoofd)

Evelien van Mansum 

Carola Oostinjen (office 

manager) 

Edske Meijerink

Horeca & Service
Ad van den Ancker 

(coördinator)

Alwart Moeskops 

(assistent)

Caroline Akerboom

Sam Akerboom

Meike Baartscheer 

Else Baroud

Lotte van den Berg

Lisa Borrenbergs 

Indiana Buenting 

Michelle Commandeur

Eline Feenstra 

Ilse Gregoor

Jochem Heijligers 

Carlijn Hendriks 

Janneke Horsten

Olivier Kemme

Nelle Kloosterboer

Margot Kristel

Amy Nonnekes

Henny Pelgrim 

Lawrence Prins 

Jolanda Rietbergen 

Tessa Saelman

Sezen Tuvay 

Maike Velzeboer

Yolanda de Vermeulen

Jeruscha de Wilde

Kees de Wolf 

Financiën & Controle en 
Personeelsadministratie
Petra Raveling (hoofd)

Nellie Veltman

Sandra Scharff 

Schoonmaak
Mustapha Bekour 

Colofon

Uitgave

Stichting Schouwburg Amstelveen

Stadsplein 100

1181 ZM Amstelveen

020  547 51 61

www.schouwburgamstelveen.nl

www.cinemaamstelveen.nl

Verschijningsdatum 
april 2017

Redactie

Afdeling Marketing & Communicatie 

Schouwburg Amstelveen en Marie Baarspul

Vormgeving

Studio Scarpa

Drukwerk

Prepress4U

Oplage:
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Schouwburg Amstelveen
Stadsplein 100 - 1181 ZM Amstelveen

020 547 51 61
www.schouwburgamstelveen.nl 

www.cinemaamstelveen.nl


