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VOORWOORD: THUISKOMEN IN JE EIGEN PLAN
Voor het eerst in haar veertigjarige geschiedenis maakt De Meervaart 
deel uit van een vierjarige subsidiestructuur van de Gemeente 
Amsterdam, de A-Bis. In aanloop daarnaartoe hebben we nieuw 
beleid geformuleerd, waarin we de bijzondere rol van de Meervaart 
voor de stad op het gebied van programmering en talentontwikke- 
ling uitwerkten. Nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan met 
diverse Amsterdamse instellingen en makers, waarbij De Meervaart 
optreedt als verbinder tussen Nieuw-West en het centrum en 
aanjager van nieuw aanbod. Met onder andere Stadsschouwburg 
Amsterdam, Het Concertgebouw en Holland Festival zijn afspraken 
gemaakt over meerjarige samenwerkingen. Een belangrijke stap 
was dat we sinds 2017 dankzij een extra geoormerkte bijdrage 
een onderhoudsreserve kunnen opbouwen.
 
Met ingang van seizoen 2017/2018 heeft De Meervaart haar artis-
tieke profiel grondig gewijzigd door onder meer zelf te produceren. 
Eigen productie Jihad, de voorstelling (i.s.m. Senf Theaterpartners) 
heeft in 2017 haar aanzienlijke tournee afgerond. Zonder twijfel is 
Jihad een van de meest succesvolle jeugdproducties ooit geweest 
met 168 speelbeurten en bijna 44.000 bezoekers, waaronder het 
merendeel scholieren. Eveneens met Senf produceerde De Meer-
vaart de spraakmakende voorstelling Terror, met onder meer 
Clairy Polak. Net als bij Jihad, de voorstelling is de participatie van 
het publiek bij Terror even belangrijk is als het stuk zelf. Het soort 
theater waarmee De Meervaart zich onderscheidt: kwalitatief 
hoogstaand en stof tot napraten.

De Meervaart heeft haar positie als belangrijk podium voor cabaret 
en vrije producties kunnen verstevigen door een mooie relatie op 
te bouwen met grote namen als Daniël Arends, Roué Verveer en 
Ton Kas. Met partner Zouka Media produceerde De Meervaart met 
theater/filmvoorstelling Toen Ma naar Mars vertrok een waardige 
opvolger van Mijn vader, de Expat. Deze voorstellingen bedienen 
een nieuw publiek voor wie tot op heden relatief weinig aanbod 
beschikbaar is. 

We zijn een intensieve samenwerking aangegaan met maar liefst 
vijf huisgezelschappen. Met ICK brachten we - naast hun reguliere 
voorstellingsaanbod - het eerste ICKFEST, waarin niet alleen het 
werk van de artistiek leiders, maar ook jonge makers en educatie-
projecten centraal stonden. Het Amsterdams Andalusisch Orkest 
heeft haar nationale zegetocht voortgezet met de muziektheater- 

voorstelling Leo Africanus. Floris van Delfts eerste grote locatie-
project Mollen is in 2017 opgestart en zal mei 2018 in première 
gaan op Station Amsterdam Sloterdijk. Een remake van zijn 
eerdere succesvoorstellingInnenschau maakte Jakop Ahlbom in 
de zomer van 2017 in de rode zaal. George & Eran gooiden hoge 
ogen met hun voorstelling Lenny Bruce, gemaakt in De Meervaart. 

De verbinding van ons theater met Amsterdam Nieuw-West is groter 
dan ooit. Het immer groeiende Meervaart Studio bedient met jaar-
cursussen, binnen- en buitenschoolse projecten en grote festivals 
als Break a Leg en Kunstbende ruim 7.000 kinderen en jongeren 
in Nieuw West. De permanente uitbreiding van het aanbod en 
de spreiding over heel Nieuw-West (inmiddels vijf leslocaties) zijn 
daarbij van groot belang. Meervaart Studio houdt ons fris, jong en 
zorgt ervoor dat wij hier in Nieuw- West stevig geworteld zijn. 

Ons congresbedrijf heeft in 2017 op meerdere vlakken een facelift 
gekregen. Congresklanten kiezen steeds meer voor De Meervaart 
vanwege haar inhoudelijke programma, dat we sinds twee jaar 
sterker uitdragen. We merken dat synchroon aan de economie ook 
de congresmarkt flink aantrekt. In 2017 heeft dit zich uitbetaald in 
een flink hogere omzet van onze afdeling sales. De eigen inkomsten-
norm hebben dan ook ruimschoots gehaald dit jaar. 

Terwijl wij nadenken over een nieuw gebouw aan de plas, vergeten 
wij niet om de staat van het eigen pand op peil te houden en te 
verbeteren. In 2017 hebben wij met hulp van het Duurzaamheids-
fonds zonnepanelen geplaatst. Ook is de warmte- en koude 
voorziening verduurzaamd en een groot deel van de verlichting 
vervangen door LED verlichting. In diezelfde beweging hebben 
wij de uitstraling van onze publieke ruimten flink aangepakt: 
de foyers en horecapunten hebben in alle opzichten een grondige 
makeover gehad.

De Meervaart bruist als nooit tevoren. Dat zeggen we niet 
alleen zelf, maar horen we steeds vaker terug uit het werkveld, 
van ons publiek en onze deelnemers. Plannen maken is leuk, 
maar uiteindelijk gaat het om de energie en de gedrevenheid van 
de uitvoering. Die is bij ons nu en in de toekomst in zeer goede 
handen. 

Andreas Fleischmann (Algemeen Directeur)
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INTRODUCTIE
De Meervaart beschouwt theater als een levende kunstvorm die 
mee-ademt met de tijd. De kwaliteit en impact van de podiumkunsten 
komen het best tot hun recht bij een directe interactie met de maat- 
schappij. Door als theater belangwekkende thema’s te agenderen 
en makers te ondersteunen die aansluiten bij de samenleving van 
nu, biedt de Meervaart haar bezoekers de kans om te reflecteren 
op onze hedendaagse maatschappij. Diversiteit is daarbij een 
inspirerende bron en een gegeven. Jongvolwassenen van alle 
achtergronden geven aan dat zij zich bovenal Amsterdammer 
voelen1. Ze zijn trots op de culturele diversiteit, de tolerantie en  
het kosmopolitische karakter van Amsterdam. Deze waarden wil 
De Meervaart uitdragen met haar programma’s. 

De Meervaart biedt een breed scala aan activiteiten op het 
gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en presentatie van 
de podiumkunsten, zowel voor professionals als liefhebbers. 
Deze activiteiten zijn gegroepeerd in drie inhoudelijke pijlers: 
Meervaart Theater, Meervaart Studio en Meervaart Congres 
&Events. De Meervaart faciliteert culturele kennismaking,  
discussie en reflectie, zowel voor bewoners in Nieuw-West als  
op stedelijk en zelfs landelijk niveau. Dit draagt bij aan de culturele 
ontwikkeling van Amsterdammers, een rijke leefomgeving en 
betrokken burgerschap. 

In dit Kunstenplan nemen wij binnen de A-bis een onderscheidende 
positie in als Cultuurhuis met zowel een stedelijke functie als van 
groot belang voor het culturele klimaat in Nieuw-West. Door de 
samenwerking met vijf huisgezelschappen, verbinden we top- 
producties en internationale samenwerkingen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten van Meervaart Studio en zorgen 
daarmee voor artistieke vernieuwing in Nieuw-West. 

De aandachtspunten voor deze beleidsperiode zijn het innoveren 
van ons congrescentrum en het vinden van passende huisvesting 
voor het snel groeiende Meervaart Studio. Als eigenaar van het 
pand ligt er ten slotte een stevige opdracht om de onderhouds- 
en investeringsreserves naar een gezond niveau te krijgen. 

In dit jaarverslag geven we aan hoe we het afgelopen jaar artistiek 
inhoudelijk vorm hebben gegeven aan ons Cultuurhuis profiel en 
hoe we de zakelijke doelstellingen hebben gerealiseerd en het 
groot onderhoud hebben aangepakt. Daarnaast geven we weer 
welke samenwerkingen we zijn aangegaan en hoe die van invloed 
zijn geweest op onze positie in het cultuurveld. De jaarrekening 
laat tenslotte zien de uitgaven en inkomsten en financiele stand 
van zaken zien. Vandaaruit maken we de balans op richting de 
komende jaren. 

1 - bron: onderzoek Motivaction
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1.1 INLEIDING

Er is geen andere plek in de stad waar zoveel verschillende mensen naast elkaar in de zaal zitten,
als in De Meervaart. Cultuurvreters zitten naast debutanten, bejaarden naast jongeren, voormalige 
asielzoekers naast PVV-stemmers. De Meervaart is een theater waar iedereen zich gerepresen-
teerd voelt. De bezoekers van de Meervaart lopen sterk uiteen qua sociaaleconomische achter-
grond, bestedingsniveau en motieven voor cultuurbezoek. In de beleidsperiode 2017 - 2020 
hebben we ons programmeringsprofiel ingericht in vier kwadranten, gegroepeerd aan de hand 
van bezoekersmotieven om de uiteenlopende publieksgroepen zo goed mogelijk te bedienen. 

Voor de bezoeker die entertainment/uitgaan zoekt in gezelschap van vrienden of familie, bieden 
we het beste van cabaret, comedy, show en familievoorstellingen, vaak in combinatie met eten 
en een afterparty. 

Steeds vaker bieden we culturele programma’s die een actueel of cultuurhistorisch thema 
behandelen en daarmee bijdragen aan versterking van/onderscheiding door identiteit. 

Door (inter)nationale topproducties naar Nederland te halen, bieden we ook de geoefende kijker 
uitdaging en artistiek avontuur.

Tot slot blijven we een brede publieksgroep bedienen die voorstellingen met een specifieke 
attentiewaarde 2 bezoeken. 
 
Voor een groot deel kopen we de programmering in bij de gevestigde gezelschappen. 
De lacunes vullen we als aanjager zelf in door nieuw aanbod te produceren of via de samen-
werking met huisgezelschappen, lokale partners en verwante makers. 

1 TOEGANKELIJK THEATER MET 
EEN VINGER AAN DE POLS 

2 - Met attentiewaarde bedoelen we voorstellingen die veel media-aandacht hebben gehad of waar een bekende Nederlander in speelt. 

Het gevoel ‘dit wil ik niet missen’ speelt een grote rol bij het boeken van de voorstelling

— 5 —
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1.2 DE FAVORIETEN VAN ONZE PROGRAM-
MEURS IN HET AFGELOPEN SEIZOEN

— TERROR (THEATER)
Zelden was het publiek zo betrokken bij het onderwerp van een 
voorstelling. In deze gedramatiseerde rechtszaak over een  
gekaapt passagiersvliegtuig dat op een stadion afstevent,  
kregen bezoekers de rol van jury. Het lot van F16-piloot Koch die 
tegen zijn meerderen in besluit het toestel uit de lucht te schieten 
om 54.000 stadionbezoekers te sparen, lag in hun handen.  
Is hij de held die een nationale ramp heeft voorkomen of een 
militair die zonder bevel 148 burgerslachtoffers heeft gemaakt?  
In de pauze, tijdens het nagesprek en na afloop gingen voor- en 
tegenstanders van vrijspraak vurig met elkaar in discussie.  
De voorstelling, door Theater de Meervaart ontwikkeld i.s.m.  
Senf Theaterpartners, kreeg positieve recensies en was zo succesvol 
dat we extra avonden hebben bijgeboekt. De voorstelling is een 
goed voorbeeld van enerzijds een internationale topproductie  
(het stuk komt uit Duitsland en was daar een groot succes)  
met een hoge attentiewaarde. De uitgebreide media-aandacht, 
vernieuwende theatrale vorm en sterrencast (o.a. Jeroen Spitzberger 
en Clairy Polak) zorgden voor veel mond-tot-mond reclame.

— SHAILESH BAJORAN (DANS)
Op het gebied van dans sprong Shailesh Bahoran, een jonge 
maker van Hindoestaanse afkomst met een urban dansachter-
grond, in het oog met zijn dansvoorstelling Aghori’ In Aghori  
laat Shailesh zien hoe totale devotie eruit ziet door de ‘Aghori’, 
goeroes in India, die door jarenlange meditatie verlichting hopen  
te bereiken, als insipratiebron te nemen. Shailesh won de Prijs  
van de Nederlandse Dansdagen 2017. Uit het juryrapport: 
“Shailesh Bahoran laat naar eigen zeggen zien ‘wat het is om een 
winner te zijn’. Met integriteit en respect benadrukt hij de kracht van 
eigenheid.” Door de voorstelling van Bahoran te programmeren 
bereikten we een select gezelschap van 158 dansliefhebbers die 
vernieuwende dansmakers op de voet volgen. Ook was er veel 
jong publiek dat Bahoran nog kende als urban danser. 

— TF JONG (JEUGD/JONGEREN)
Pareltjes uit de jeugdprogrammering van het afgelopen seizoen 
laten we terugkeren tijdens het TF Jong theaterfestival in september. 
Het aantal bezoekers voor de kleutervoorstelling Pokon van de 
Dansers trok tweemaal zoveel bezoekers binnen de context van 
het TF Jong festival. Het bewijs dat deze formule werkt!  
De voorstelling van ISH – Elements of Freestyle was het absolute 
hoogtepunt van het festival en won met recht een zilveren krekel. 
De jury: ”Regisseur Marco Gerris is op zijn best in deze fraai uitge-
lichte voorstelling over de kracht van een collectief en de dynamiek 
van straatkunst (….) Een jongensachtige show die meer is dan een 
optelsom van uitblinkers.” Met onze uitgebreide jeugd- en jongeren- 
programmering bereiken we gezinnen uit de hele stad die in familie- 
verband willen genieten van een middag of avond uit. Soms is de 
insteek entertainment, andere keren staat verrijking voorop.

— A TRIBUTE TO OUM KHALTOUM (WERELDMUZIEK)
Het meest aansprekende en verrassende concert dit jaar was  
A Tribute To Oum Kalthoum door zangeres Karima El Fillali en de 
Nederlands-Belgische top van de Arabische muziek. Het repertoire 
van Oum Kalthoum heeft een bijna heilige status en kent vele fans. 
Een bont gezelschap van oud-diplomaten, Egyptische-Neder-
landers, Marokkaans-Nederlandse gezinnen en oer-Hollandse 
wereldmuziekliefhebbers zaten op het puntje van hun stoel om 
niks te missen van de fenomenale zang en muzikale begeleiding. 
Iedereen was laaiend enthousiast. Het concert voldeed aan de 
behoefte van bezoekers van diverse afkomst om kennis te nemen 
van of zich te verbinden met de rijke Arabische muziektraditie. 
Herkenning, verbinding en respect voor elkaars en andermans 
cultuur zijn daarin belangrijke ingrediënten. Gelukkig heeft  
Oum Kalthoum een groot repertoire en komt A Tribute To Oum 
Kalthoum komend seizoen terug met ander materiaal. 
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 THEATER-PROGRAMMA 2017 BEGROOT 2017 2016 

Genre voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers
Cabaret 73 33.286   71 27.191
Dans 29 9.501   28 10.316
Familie 21 5.575   19 6.043
Jeugd  33 4.645   30 4.024
Toneel/theater 32 11.052   37 7.632
Muziek pop/wereld/jazz 31 9.878   38 11.813
Muziektheater 10 2.572   6 1.632
Opera 3 1.438   2 723
Show/musical 12 5.430   18 8.337
Literair/lezing 1 183   3 1.073
Schoolvoorstelling 20 3.788   32 5.173
Op locatie* 50 13.481   92 25.915

Totaal 315 100.829   376 109.872

Huisgezelschappen en  
co-producties 90 22.078 70 19.700 117 30.695
Programmering  
overig nationaal 197 65.304 160 46.000 242 72.027
Programmering  
Internationaal** 28 13.447 6 1.800 17 7.150

Totaal 315 100.829 236 67.500 376 109.872

Locale (co)producties en  
buurtprogrammering 39 20.968 40 15.000 82 26.767

TOTAAL  354 121.797 276 82.500 458 136.639

In totaal bestond 6% van de uitgegeven kaarten uit vrijkaarten. Met name bij premières van o/a onze huisgezelschappen worden relatief veel vrijkaarten 

uitgegeven. Ook is er buurtprogrammering met vrije toegang voor buurtbewoners. 

De aantallen achter Huisgezelschappen en co-producties zijn inclusief de voorstellingen van “Jihad de voorstelling” op locatie (50 in 2017 en 92 in 2016).

  2017 BEGROOT 2017 2016 

Commerciële verhuur 146 38.511 140 40.000 135 24.363
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2.1 INLEIDING

Sinds 2013 sluit De Meervaart in haar programmering meer aan bij de achtergrond en behoeftes  

van haar directe omgeving. De artistiek-inhoudelijke aansluiting bij deze ontwikkelingen vraagt  

om een andere opvatting en uitwerking van onze functie als theater. Als theater zijn we niet meer 

uitsluitend inkoper en doorverkoper, maar initiëren, faciliteren, ontwikkelen, begeleiden en  

produceren daarnaast ook nieuw aanbod waar wij lacunes zien. De nieuw ingezette koers en  

onze flexibele, gastvrije opstelling hebben ertoe geleid dat zich tal van interessante makers en 

gezelschappen bij De Meervaart hebben gemeld die in 2017 – 2020 samen met ons een nauwe 

relatie willen opbouwen met het publiek uit onze directe omgeving. We hebben de organisaties 

onderverdeeld in: huisgezelschappen (2.1), verwante makers (2.2), eigen producties (2.3) en  

lokale initiatieven (2.4). 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de samenwerking met de vijf huisgezelschappen  

verloopt en welk nieuw aanbod dat in 2017 heeft opgeleverd. Daarnaast geven we weer welke 

eigen producties we hebben gerealiseerd en welke lokale initiatieven en verwante makers we 

ondersteunden.

2 DE MEERVAART 
ALS AANJAGER VAN 

NIEUW AANBOD
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2.2 HUISGEZELSCHAPPEN
Voor de periode 2017 – 2020 zijn we een intensieve samenwerking 
aangegaan met een aantal gezelschappen die vast onderdeel zijn 
in onze programmering. De huisgezelschappen zijn betrokken bij de 
programmering en kunsteducatie. Daarnaast initiëren we gezamen-
lijk projecten en delen kantoor- en studioruimte en de backoffice.

Met ICK, het A-bis gezelschap voor de hedendaagse dans, is de 
samenwerking in 2017 het meest intensief geweest. In 2016 is ICK 
met haar kantoor en repetitieruimte verhuisd naar het Talentenhuis, 
een oud schoolgebouw dat De Meervaart huurt van Ymere en 
waarin onder meer een deel van onze Studio-activiteiten zijn gehuis-
vest. De directe nabijheid zorgt voor korte lijnen, zowel met de makers 
en dansers als met ondersteunend personeel. In 2017 heeft de 
intensieve samenwerking de volgende programma’s opgeleverd:
-  het ontwerpen en uitvoeren van een leerlijn Hedendaagse  

Dans voor het VMBO i.s.m. Meervaart Studio;
-  het organiseren van het eerste ICKFEST in september 2017 

met een keur aan (inter)nationale hedendaagse dansvoorstel-
lingen en workshops;

-  het presenteren van drie internationale topproducties voor de 
grote zaal (Paradiso Revisited, Boléro en Two) in samenwerking 
met Ballet National de Marseille (waar Emio Greco en Pieter C. 
Scholten ook de artistieke leiding voeren).

In de zomer van 2017 heeft het gezelschap van Jakop Ahlbom 
ruim vier weken de grote zaal gebruikt om de voorstelling Innenschau 
Revisited te produceren voor de grote zaal, die in januari 2018 in 
première ging in De Meervaart. Met Ahlbom heeft De Meervaart 
een internationaal succesvol gezelschap in huis. De voorstellingen 
Horror en Innenschau Revisited speelden in 2017 op maar liefst 
vier continenten. Daarnaast speelde Lebensraum in een korte 
serie voor scholen en als vrije voorstelling in De Meervaart. 

De samenwerking met het Amsterdams Andalusisch Orkest 
(AAO) startte al ver voor het huidige Kunstenplan. Met ingang 
van 2017 ontvangt het orkest structurele subsidie van het Amster- 
dams Fonds voor de Kunsten. Goed bezochte programma’s als 
Andalus Voices konden we voortzetten en met Leo Africanus 
heeft het AAO met De Meervaart nieuw muziektheater repertoire 
ontwikkeld dat ook buiten onze muren te zien is geweest en in 
2018 zal doorspelen. 

George & Eran Producties houdt sinds 2017 kantoor in De Meer-
vaart en ontwikkelde bij ons de spraakmakende voorstelling 
Lenny Bruce. Met de Toneelmakerij presenteerden George Elias 
Tobal en Eran Ben- Michaël daarnaast de lovend ontvangen jeugd-
voorstelling Woestijnjasmijntjes. Dit gezelschap is pas op een laat 
moment (december 2016) opgenomen in de vierjarige regeling 
van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap is volop in  
ontwikkeling en de uitwerking daarvan zal voornamelijk in 2018 
zichtbaar worden. 

De situatie van het gezelschap van Floris van Delft (Stichting  
de Verlichting, inmiddels omgedoopt tot Wat We Doen) is verge-
lijkbaar met die van George en Eran. Sinds kort is bekend dat 
ook dit gezelschap structurele subsidie van het Fonds Podium-
kunsten zal ontvangen. In 2017 coproduceerden zij met Nasrdin 
Dchar de voorstelling DAD, die vier avonden voor goed gevulde 
zalen speelde in De Meervaart. Op dit moment werkt Wat We 
Doen aan het locatieproject Mollen, dat mei 2018 zal plaatsvinden 
op Station Amsterdam Sloterdijk. In deze voorstelling staat de 
vraag centraal wat we als normaal accepteren. Tijdens de voor-
stelling is het station in vol bedrijf en creëert Floris van Delft een 
wereld waarin fictie en realiteit door elkaar lopen. Wat ziet het 
publiek nog als normaal gedrag en wat ervaren we als afwijkend? 

— 9 —
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2.3 EIGEN PRODUCTIES
Het ontwikkelen van nieuw werk vraagt tijd, aandacht èn een lange 
adem. Meerdere partijen, zoals makers, coproducenten en fondsen 
zijn van invloed op het proces. Deze ingewikkelde dynamiek leidt 
er soms toe dat plannen voortijdig stranden. Het geplande project 
rond het boek De Belofte van Pisa van Manou Bouzamour is niet 
tot uitvoering gekomen, omdat de schrijver andere ideeën had 
over hoe het boek vertaald moest worden naar het theater.  
We hebben hiervan geleerd in een vroeg stadium duidelijke 
overeenstemming te hebben over wat we gezamenlijk willen maken. 

Op andere momenten lukt het gelukkig wel om tot een basisplan 
te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. 
Een positief voorbeeld is de afspraken die we hebben met uitge- 
verij De Bezige Bij en Mohamed El Bachiri over een theatrale verta- 
ling van zijn boek Een jihad van Liefde. Met regisseur Gerardjan 
Rijnders werkten we bovendien in 2017 aan een voorstelling over 
grootstedelijk Amsterdam op basis van De Spaansche Brabander 
van Bredero, één van de grote schrijvers uit onze gouden eeuw. 
Verder zijn er voorstellingen in de steigers gezet als The Mountain-
top van Katori Hall over Martin Luther King en werken we aan de 
Nederlandse première van het stuk Disgraced. Dit stuk van Ayad 
Arhtar won in 2013 de ‘Pulitzer Prize for Drama’. In 2018 hopen 
we de vruchten te plukken van deze ontwikkelingen.

Als coproducent waren we afgelopen jaar nauw betrokken bij  
de eerder genoemde voorstelling Terror. Met de producent Senf 
gingen we naar de voorstelling in Berlijn kijken en gezamenlijk 
ontwikkelden we de onlosmakelijke verbinding van de voorstelling 
met een nagesprek in de zaal. Voor de middelbare scholen die  
de voorstelling bezochten, creëerde een docent van Meervaart 
Studio het educatieve materiaal. Met Zouka Media maakten we 

de theater/filmproductie Toen Ma naar Mars vertrok als vervolg  
op de documentaire Mijn Vader, de Expat. In dit traject hadden 
we een ondersteunende rol richting initiatiefnemer Abdelkarim 
El-Fassi, door zowel artistieke als technische ondersteuning te 
bieden bij het maakproces en de landelijke tournee. 

In 2017 maakten we tevens met jongeren van Meervaart Studio 
op 4 mei een voorstelling in het kader van Theater na de Dam. 
Een groot deel van de bezoekers van de herdenking aan de  
oever van de Sloterplas bezocht aansluitend de voorstelling.  
De jongeren gaven een kijk in hun binnenwereld en confronteer- 
den hun ervaringen met verhalen uit de oorlog. Het was mooi  
om te zien hoe een oude en jonge generatie op deze avond 
samenkwamen. In krijgt 2019 dit een project een vervolg. 

Uiteraard hadden we afgelopen jaar ook weer veel programmer-
ing uit onze eigen talentontwikkelingstak Meervaart Studio,  
zoals het 4West Fest, Kunstbende en het dansevenement Break 
a Leg. Een succesformule uit Meervaart Studio zijn de Comedy 
Cafés. Jong cabarettalent krijgt op deze maandelijks terugkeren-
de avonden de kans zich in een intieme setting te presenteren 
aan het Meervaart-publiek. De avond is aangescherpt en kent  
nu een opbouw van beginnende acts, veelbelovende acts en 
twee hoofdacts die zich al bewezen hebben. Daarmee zijn de 
avonden inhoudelijk sterker geworden. Ook geeft deze formule 
artiesten een doel om naar toe te werken. 
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2.4 PROJECTEN MET VERWANTE MAKERS 
Met jeugdtheatermaker Pieter Tiddens produceerden wij de kerst- 
voorstelling Bonte Avond in De Meervaart. Samen met Marlies Helder 
en een geweldige band onder leiding van Bas Odijk begeleidde 
hij lokale talenten (o.a. van Meervaart Studio) tijdens acht kerst-
voorstellingen. Een kersttraditie is geboren!

Pieter Tiddens maakte met Marike van Weelde de voorstelling 
Lastige Ouders in De Meervaart. ‘Lastige Ouders’ gaat over het 
opvoeden van een verstandelijk gehandicapt kind. De voorstelling 
kreeg prachtige recensies en speelde in De Meervaart zowel voor 
scholen als voor regulier publiek.

In 2017 ging bij ons de Terugkeer Turk van de Lizzy Timmers 
Groep in première. Het was de eerste zelfstandige productie van 
deze groep en wij hadden een adviserende rol en ondersteunden 
op publicitair niveau. Het tv-programma Volle Zalen besteedde 
uitgebreid aandacht aan de voorstelling. Lizzy Timmers koos vanuit 
overtuiging de samenwerking buiten de ring van Amsterdam. 
Haar poging om de radicale nuance te tonen en de grijstinten 
in het verhitte debat over identiteit, afkomst en discriminatie te 
verdedigen, sluit aan bij onze visie op de grootstedelijk maatschappij. 

Opera Theater Amsterdam heeft dit jaar gebruikt om producties 
voor te bereiden voor de komende seizoenen. Een aantal van de 
plannen zullen met ons gerealiseerd worden en andere elders in 
de stad. Gezamenlijk kijken we waar het werk het best tot zijn recht 
komt. Daarnaast zijn wij voor het gezelschap een artistiek klankbord 
en hebben we actief geholpen bij recente subsidieaanvragen.

Een aantal makers hebben bij ons een opstap gemaakt en zijn 
doorgestroomd naar plekken elders in de stad. Well Made 
Productions hebben we geholpen met de start van hun eerste 
productie A Raisin in the Sun. Ze willen dat hun repertoire onder-
deel wordt van de Nederlandse Toneelcanon en zijn daarvoor 
de samenwerking met Stadschouwburg Amsterdam aangegaan. 
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2.5 LOKALE INITIATIEVEN
In 2017 ondersteunden we een aantal lokale initiatieven door de 
inzet van onze expertise en/of het beschikbaar stellen van de accom- 
modatie tegen een cultureel verhuurtarief. In de aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen hadden we het Jongerendebat in huis, 
georganiseerd door Young Nieuw-West. Voor het eerst vond bij ons 
het gala van de Kleurrijke Top 100 plaats, waarmee de de organi-
satie Nederlanders eert die met hun werk, persoonlijkheid en visie 
een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving. Aslan Muziek-
centrum is al jaren bij ons in huis met hun eindpresentaties. Dit jaar 
vierden ze bij ons hun twintigjarige jubileum met het Oriënt Connec-
tion Jubileumconcert. Verder leverden we als organisatie een inhou-
delijke en facilitaire bijdrage aan de Smaakboulevard aan de 
Sloterplas en de Kerstmarkt op het Osdorpplein. Ook het singer-
songwriter festival The Brave ondersteunden we met technische 
faciliteiten en kaartverkoop. Het zijn zeer lokaal gebonden festivi-
teiten die middels eten en cultuur extra kleur geven aan Nieuw-West. 

Stichting Driehoek ondersteunden we bij het maken van een 
jubileumvoorstelling over een mythe rond de Sloterplas. Het project, 
getiteld De maan, het monster en het meisje, van lokale coryfeeën 
Fred Martin en Jan-Paul van Spaendonck, resulteerde in een 
kinderboek dat op zijn beurt de basis vormt voor een muziektheater-
voorstelling met muziek van Van Spaendonck en teksten van Stan 
Lapinski. De productie zal zomer 2018 te zien zijn in ons theater. 

Tot slot had De Meervaart een grote inbreng in het eerder ge-
noemde project Bonte Avond in De Meervaart van Pieter Tiddens. 
Binnen deze variété-achtige avonden was er veel ruimte voor 
lokale initiatieven om hun kunsten te tonen op het podium. 
Pubers zongen of rapten, de dames van Grey Vibes maakten 
een dansstuk en een singer-songwriter op leeftijd haalde zijn 
gitaar weer uit de mottenballen en speelde er lustig op los. 
Het project krijgt een vervolg in 2018.
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3.1 INLEIDING

Kunsteducatie en talentontwikkeling zijn een integraal onderdeel van de activiteiten van De Meervaart 

en benoemd tot één van de drie inhoudelijke pijlers van onze organisatie. Ze dragen bij aan de  

ontwikkeling van smaak, identiteit, (zelf)reflectie, bieden inspiratie en leiden er hopelijk toe dat  

kinderen tot op hoge leeftijd blijven deelnemen aan het cultuurleven. De Meervaart wil zoveel  

mogelijk kinderen en jongeren kennis laten maken met de waarde en schoonheid van podiumkunsten, 

zowel onder als na schooltijd. Daarbij staat voor ons de intrinsieke waarde van kunst centraal.  

Elk educatieve programma heeft zowel een actieve, reflectieve als een receptieve component.  

 

In Amsterdam Nieuw-West is kunstbeoefening geen vanzelfsprekende vorm van vrijetijdsbesteding. 

Met ons vrijetijdsaanbod dragen we bij aan de ontwikkeling van creatieve en sociale vaardigheden 

en bieden we de jeugd een opstap naar het bredere culturele leven in Amsterdam. Door het 

netwerk van wijkorganisaties en scholen dat Meervaart Studio onderhoudt en de inbreng van 

onze huisgezelschappen is er voor elke deelnemer een passende activiteit binnen de gebieden 

kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en (in beperkte mate) excelleren. Samen met het 

Jongerencultuurfonds en de Gemeente Amsterdam/Stadspas nemen we mogelijke financiële 

obstakels weg door ouders te attenderen op de Kids Gids vouchers en te ondersteunen bij een 

aanvraag bij het Jongerencultuurfonds. Daarnaast investeert De Meervaart, in samenwerking 

met een aantal sociaal-maatschappelijke instellingen uit de buurt, in educatieve wijkprojecten en 

vakantieweken voor kinderen in een achterstandspositie.
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3 KUNSTEDUCATIE EN
TALENTONTWIKKELING 

3 - Om de activiteiten te rangschikken hanteren we onderverdeling Kennismaken, Ontwikkelen, Bekwamen en Excelleren, 

afkomstig uit de beleidsperiode 2013-2016.



3.2 RESULTATEN IN RELATIE TOT 
DOELSTELLINGEN 2017 - 2020
In de afgelopen beleidsperiode zijn de verschillende activiteiten op 
het gebied van educatie en talentontwikkeling samengevoegd in 
één afdeling: Meervaart Studio. Daarmee is, zowel binnen- als 
buitenschools, een samenhangend programma ontstaan voor 
jeugd van 2 tot 25 jaar. Het bereik van Meervaart Studio groeit 
nog steeds ieder jaar (het totale bereik is in 2017 gegroeid naar 
7.500) en haar activiteiten vinden inmiddels plaats op vijf locaties 
in diverse wijken van (Nieuw-)West.

Met De Krakeling, Stadsschouwburg Amsterdam, De Toneelmak-
erij, Podium Mozaïek en het Bijlmer Parktheater werken we vanaf 
seizoen 2017 – 2018 nauw samen op het gebied van werving en 
planning van scholenbezoek. Zo brengen we gezamenlijk een 
brochure uit met het scholenaanbod, schrijven scholen zich centraal 
in en werken we in hetzelfde planningssysteem. De samenwerking 
heeft ervoor gezorgd dat 10% meer leerlingen uit het basisonder-
wijs De Meervaart hebben bezocht. Met bovengenoemde partners 
organiseert De Meervaart ook het bij programmering eerder 
genoemde festival TF Jong, gericht op het breder onder de 
aandacht brengen van kwalitatief jeugdtheateraanbod.

Inhoudelijk werken we deze beleidsperiode aan het nog beter op 
elkaar afstemmen van het aanbod voor de verschillende leeftijds-
groepen. Helaas is er minder subsidie beschikt dan aangevraagd en 
hebben we om die reden geen artistiek coördinator kunnen aanstellen 
om voor heel Meervaart Studio de kwaliteit van de lessen te bewaken 
en een duidelijke artistiek/didactische opbouw in het programma 
te maken op basis van leeftijd en ambities. Wel hebben we binnen 

het bestaande budget met een aantal eenvoudige aanpassingen een 
verbinding kunnen maken tussen het aanbod tot 12 jaar en het aan-
bod vanaf 15 jaar. Zo hebben we naast breakdance een jaarcursus 
DJ/producing voor de leeftijd 8 tot 14 jaar toegevoegd aan het 
aanbod om de doorstroom naar het ProducersLAB te bevorderen. 
Ook is een aantal gevorderde lessen 12 tot 16 jaar van de jeugd- 
theaterschool verplaatst naar de locatie Studio West, zodat de 
jongeren kennis maken met het bredere aanbod in het kader van 
talentontwikkeling en gemakkelijker de overstap kunnen maken. 

Om de integratie van het aanbod verder te bevorderen zijn we 
afgelopen jaar gestart met een rebrandingtraject dat ervoor moet 
zorgen dat Meervaart Studio vanaf seizoen 2108-2019 met één 
gezicht (en een nieuwe naam!) naar buiten treedt. Dit moet zorgen 
voor een eenduidige communicatie en een sterkere verbinding 
met De Meervaart als huis voor educatie en talentontwikkeling.

Op het gebied van educatie hebben we in de periode 2015 - 2017 
met huisgezelschap ICK een leerlijn hedendaagse dans voor het 
VMBO ontworpen voor het Wellant College. Daarnaast hebben 
we ICK ondersteund om de door hen ontwikkelde toolkit voor 
basisscholen onder de aandacht te brengen van dansdocenten 
en basisscholen in Nieuw-West. Ruim 400 leerlingen van het 
Mundus College bezochten opnieuw De Meervaart om deel te 
nemen aan het project Wereldverhalen. Ook vond voor de 
negende keer het project De Speelvloer plaats, waarbij alle 
leerlingen van de Goeman Borgesiusschool theaterles kregen 
en aan hun taal- en sociale vaardigheid werkten.
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3.3 ACTIVITEITEN EN BEREIK

  2017 BEGROOT 2017 2016 

 Talentontwikkeling deelnemers deelnemers deelnemers
Kortdurend 
(<6 maanden) 161 100 -
Langdurend 
(>6 maanden) 161 100 -

 Kunst- en Cultuureducatie lessen deelnemers lessen deelnemers lessen deelnemers

     
 Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
PO 720 2.686 500 2.800 - 2.199
VMBO 200 453 480 400  1.027
VO (voorstellingsbez.) 3 473 30 500  3.394
S(V)O 126 233 10 50  -

     
 Niet-Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
4 - 12 jaar 1.665 784 1.800 750 - 779
12 – 18 jaar 501 389 430 200 - 343
> 18 jaar 400 302 500 200 - 280

 Digitale activiteiten activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers
Studio West Online 93.518 18 - - - -



3.4 UITGEBREID LOKAAL EN 
STEDELIJK NETWERK 
Net als binnen de programmering zoekt De Meervaart binnen haar 
Studio-activiteiten naar een verbinding met andere educatie-
aanbieders en netwerkorganisaties binnen en buiten Nieuw-West 
om zo haar bereik en effectiviteit te vergroten. In 2017 werkten 
we samen met: 

DeGasten (voorheen Jong Rast). Zij maken gebruik van studio’s in 
De Meervaart en leveren theaterdocenten voor scholenprojecten.

Met Het Poldertheater wisselen we regelmatig kennis en ervaringen 
uit. Afgelopen jaar was er nog geen concrete aanleiding om de 
samenwerking uit te bouwen. E.e.a. hangt af van de wensen en 
mogelijkheden van de scholen waar zij hun projecten uitvoeren.

Solid Ground Movement heeft in 2016 met Meervaart Studio een 
participatietraject op het gebied van dans gerealiseerd, dat in 2018 
wordt herhaald.

Hoewel de AFK-aanvraag van beoogd partner De Frisse Blik niet 
is gehonoreerd, hebben we gezamenlijk een filmproject georgani-
seerd voor het Hervormd Lyceum West. De komende jaren zullen 
op incidentele basis blijven samenwerken aan filmeducatie. 

Op stedelijk vlak maken we deel uit van het netwerk de Tafel 
van Talentontwikkeling, dat zich inzet voor het bevorderen van 
de doorstroom naar kunstvakonderwijs. 

Op het gebied van doorstroom naar het Kunstvakonderwijs zijn 
we twee nieuwe partnerschappen aangegaan met FOAM en de 
Filmacademie. Met FOAM organiseerden we een masterclass 
en twee workshops fotografie onder leiding van Khalid Amakran. 
De deelnemers aan het traject brachten een werkbezoek aan 
FOAM en presenteerden het door hen gemaakte werk een 
maand lang in De Meervaart. De Filmacademie benaderde 
Meervaart Studio om gezamenlijk een plan te bedenken om 
meer cultureel divers talent te interesseren voor het filmvak 
en daar vloeide in het najar van 2017 een eerste masterclass 
uit voort.

Een aantal beoogde partners is helaas om verschillende redenen 
gestopt met hun activiteiten. De bestaande samenwerking met 
De Pit op het gebied van educatie voor het VO is gestopt 
vanwege het wegvallen van hun subsidie. Voorjaar 2017 bereikte 
ons het bericht dat ZEP Theaterproducties haar activiteiten per 
direct ging afbouwen.
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4.1 INLEIDING

De afgelopen jaren is De Meervaart veranderd van een mainstream schouwburg in een grootste-

delijk theater met een grote maatschappelijke impact, zowel op het gebied van programmering 

als kunsteducatie en creatieve vrijetijdsbesteding. Omdat De Meervaart met haar tentakels diep 

in de wijk zit, weet ze vroegtijdig trends en culturele ontwikkelingen te signaleren die van belang 

kunnen zijn voor groot Amsterdam. Door haar omvang is De Meervaart in staat om beginnende 

makers en prille initiatieven artistiek en organisatorisch een stap vooruit te helpen. Via haar 

stedelijke en landelijke netwerk kan De Meervaart deze makers een breder platform bieden om 

hun werk te tonen. Op vele niveaus van ontwikkeling - van beginnend tot zeer gevorderd - en in 

diverse genres treedt De Meervaart naar voren als aanjager van nieuw aanbod en springplank 

voor nieuwe makers. 

 

In dit hoofdstuk zullen we kort omschrijven hoe De Meervaart in 2017 heeft bijgedragen aan een  

rijker en meer divers cultuurklimaat in Amsterdam door een samenwerking aan te gaan met 

andere culturele instellingen in Amsterdam. Ook beschrijven we hoe we in samenwerking met ICK 

werken aan een stedelijk podium voor de hedendaagse dans. Met de drie andere cultuurhuizen 

overleggen we regelmatig over gezamenlijke programma’s en profilering, waar we kort verslag  

van zullen doen.
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4 HET BELANG
VOOR AMSTERDAM 



4.2 ICK EN DE MEERVAART: 
BOUWEN AAN EEN DANSPLATFORM 
VOOR HEDENDAAGSE DANS
Hoewel de hedendaagse dans in Nederland van kwalitatief hoog 
niveau is, bevindt het zich nog in een niche. In dit Kunstenplan gaat 
De Meervaart haar publiek uitdagen met dans en fysiek theater, 
waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de eigenzinnige 
makers van/gelieerd aan ICK. Om te beginnen monteert ICK 
haar producties in De Meervaart en brengt jaarlijks twee à drie 
voorstellingen uit, waar mogelijk in seriebespeling. Daarnaast komt 
het Ballet National de Marseille, waar Greco en Scholten ook de 
artistieke leiding voeren, minimaal een keer per jaar naar De Meervaart. 
Zoals eerder aangegeven zetten beide organisaties in op een 
uitgebreide samenwerking op het vlak van (dans)programmering, 
producties, residenties, educatie, talentontwikkeling en het delen 
van de backoffice. In stedelijke context werken beide organisaties 
samen om dans een volwaardige plek te geven in de Amsterdamse 
culturele infrastructuur. Het is daarbij onze gemeenschappelijke 
droom om de hedendaagse dans weg te halen uit de niche van 
de kenners en cultuurvreters en ons te richten op een brede groep 
Amsterdammers.

De intensieve samenwerking begint haar vruchten af te werpen. 
Dansliefhebbers weten De Meervaart steeds beter te vinden en ook

onze trouwe bezoekers laten zich met speciale aanbiedingen 
en kijkjes achter de schermen verleiden tot een bezoek aan een 
hedendaagse dansvoorstelling. Het verkopen van de danspro-
grammering kost wel relatief veel tijd en aandacht, maar dat 
hadden we voorzien. Door gunstige kaartprijzen te hanteren en 
regelmatig voorstellingen aan te bieden via We Are Public bouwt 
De Meervaart gestaag aan een andere profilering van haar theater 
en verzamelt contactgegevens van dansliefhebbers, die vervol-
gens geïnformeerd worden over het bredere dansaanbod.

Een belangrijke doelstelling is om in dit Kunstenplan structurele 
huisvesting voor ICK te realiseren in De Meervaart. Daartoe zijn 
in 2015/2016 verschillende scenario’s uitgewerkt. Een eerste 
stap is gezet met de verhuizing van ICK in september 2016 
naar het Talentenhuis, op 200 meter afstand van De Meervaart. 
De besluitvorming over structurele husvesting is echter tijdelijk 
stilgelegd, omdat De Meervaart op verzoek van De Gemeente 
Amsterdam begin 2018 is gestart met een haalbaarheidsonder-
zoek naar nieuwbouw. Over deze ontwikkeling en de conse-
quenties daarvan komen we terug in het onderdeel huisvesting 
en onderhoud.
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4.3 SAMENWERKING MET DE 
ANDERE CULTUURHUIZEN
Met de andere drie cultuurhuizen, Podium Mozaïek, het Bijlmer 
Parktheater en de Tolhuistuin vindt er structureel overleg plaats 
waarin we kennis delen en programma’s afstemmen en uitwisselen. 
In 2017 hebben we een eerste aanzet gedaan om gezamenlijk 
een publieksonderzoek op te starten, dat inzicht moet geven in 
de houding en gedrag van bi-culturele Nederlanders ten aanzien 
van podiumkunsten. Om tot een goede probleemanalyse te 
komen hebben de marketingmedewerkers met een vertegen-
woordiging van de directies de stand van zaken op marketing-
gebied in kaart gebracht, besproken welke verschillen en gemene 
delers er zijn en waar de concrete behoeftes van de Cultuurhuizen 
ligt. Dit moet in 2018 leiden tot een aanvraag bij de Innovatierege-
ling van het AFK, waarna in seizoen 2018/2019 gestart wordt met 
het onderzoek. Op het gebied van programmering zijn afspraken 
gemaakt om in september 2018 met Het Nederlands Blazers 
Ensemble vier uiteenlopende wijkprogramma’s te maken rondom 
de Internationale Dag van De Vrede 4.

4.4 SAMENWERKING MET 
INSTELLINGEN IN HET CENTRUM
Afgelopen jaar zijn meerdere grootstedelijke samenwerkingen 
tot stand gekomen. Allereerst de samenwerking met Stads-
schouwburg Amsterdam. In het kader van hun programma 
Meeting Point hebben wij in 2017 een tweetal avonden verzorgd 
in de Schouwburg, waar we werk van ICK en onze eigen productie 
Jihad, de voorstelling presenteerden. Onze programmeur Yassine 
Boussaid heeft Het Concertgebouw geadviseerd bij de program-
mering van het festival Turning East. Binnen dit festival heeft ons 
huisgezelschap Amsterdams Andalusisch Orkest een prominente 
rol vervuld door voor een uitverkochte kleine zaal te spelen met 
de Marokkaanse zangeres Abir El Abed. Samen met Het Concert-
gebouw en een aantal artiesten uit het Arabo-Andalus genre is 
er regelmatig inhoudelijk overleg met het Concertgebouw over 
programmering en het opzetten van een gemeenschappelijk 
Tarab-Orkest. In de aanloop naar deze twee stedelijke samen-
werkingen werd er nauw samengewerkt door de pr-afdelingen. 
Zo is het ons gelukt om publiek uit Nieuw-West mee te nemen 
naar Stadsschouwburg Amsterdam en Het Concertgebouw. 
Ook de in 2016 ontstane samenwerking met Holland Festival 
is voortgezet. Het resultaat daarvan zal in het Holland Festival-
programma van 2018 zichtbaar worden in de vorm van een 
concert van de Marokkaanse groep Hadra Chefchaonia in zowel 
De Meervaart als Het Concertgebouw. 
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5.1 INLEIDING

In de vorige beleidsperiode werd De Meervaart geconfronteerd met een aantal serieuze aandachts- 
punten voor de toekomst. Het voornaamste aandachtspunt was dat er sinds de ver/nieuwbouw 
in 1999 geen reserveringen waren aangelegd voor groot onderhoud. Met een aantal grote 
onderhoudsingrepen op komst, was de belangrijkste zakelijke doelstelling voor 2017 – 2020 het 
opbouwen van een substantiële onderhoudsreserve.  
 
We zijn dan ook erg blij dat De Gemeente in 2017 – 2020 jaarlijks € 425.000,- extra heeft beschikt 
voor groot onderhoud en het opbouwen van een investeringsreserve bovenop de reguliere 
exploitatie. In 2017 hebben we daarmee al het meest urgente onderhoud kunnen plegen. 
Daarnaast hebben we met een lening van het Duurzaamheidsfonds een aantal geplande 
vervangingen versneld kunnen uitvoeren en tevens ons gebouw energiezuiniger kunnen maken, 
wat – naast een forse CO2 reductie – een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De uitgevoerde 
ingrepen benoemen we onder het kopje ‘investeringen in het gebouw’. 
 
Een serieuze bedreiging in 2015 en 2016 was de terugloop in commerciële verhuur, wat direct  
van invloed was op het financiële resultaat in beide jaren, gezien onze grote afhankelijkheid van de  
commerciële inkomsten. Gelukkig trok de congresmarkt in 2017 weer aan en eindigden we dit jaar  
met een zeer positief resultaat. De afhankelijkheid van verhuurinkomsten voor een gezonde 
exploitatie en daarbij de toenemende concurrentie op de congresmarkt blijven echter de komende  
jaren een bedreiging en vragen onze continue aandacht. Het noopt ons tot voortdurende 
innovatie en een scherpe positionering van ons congrescentrum. In 2017 hebben we de nodige 
verbeteringen ten behoeve van de congressen doorgevoerd, die we hier zullen toelichten.  
 
De nieuwe huisgezelschappen vragen om een andere profilering van ons theater en we verwachten 
de eerste jaren meer te moeten investeren in het bereiken van (nieuw) publiek voor hun voor-
stellingen. Ondanks het feit dat we hiervoor geen extra marketingmedewerker hebben kunnen 
aanstellen, hebben we de nodige inspanningen verricht om nieuw publiek aan ons te binden,  
te lezen in het onderdeel ‘marketing & publiciteit’.  
 
De huisvesting van Meervaart Studio was in 2016 een groot punt van zorg, maar is inmiddels 
gelukkig minder urgent geworden. Dit zullen we verder toelichten onder het kopje huisvesting. 
Daarnaast is er in dit hoofdstuk ook aandacht voor de personele organisatie, fondsenwerving  
en governance.

— 19 —

5 ZAKELIJKE
BEDRIJFSVOERING 



— 20 —

JAARVERSLAG 2017

5.2 MEERVAART CONGRES&EVENTS 
Vanaf 2015 heeft De Meervaart flink geïnvesteerd in haar commer- 
ciële activiteiten om de trend van teruglopende verhuurinkomsten 
te keren. We stelden twee salesspecialisten aan en brachten via 
gerichte marketing- en salesacties onze maatschappelijke pro- 
positie bij potentiële en bestaande klanten beter voor het voetlicht. 
Ook bracht ons Sales-team een bezoek aan diverse (inter)nationale 
beurzen en bezocht klanten die voorheen regelmatig bij ons 
congresseerden. De ondernomen acties hebben ons meer zicht 
gegeven op de sectoren waarin De Meervaart het grootste markt- 
aandeel kan behalen. Daarbij is onze positionering en vindbaar-
heid sterk verbeterd richting bestaande en potentiële klanten, 
zowel offline als online. Het heeft er ook toe geleid dat we nu 
beter weten welke inspanningen zich direct vertalen in hogere 
omzet en welke niet. Dit maakt dat we scherpere keuzes kunnen 
maken met betrekking tot personele inzet en marketingacties. 

Zoals vaker in de commercie gaan de kosten voor de baat uit en 
werden pas dit jaar de resultaten van alle inspanningen merkbaar.
De verhuuromzet is met € 930.000 de hoogste van de afgelopen 
vijf jaar. Een toelichting op de omzet en het winstpercentage vindt 
u in het financieel verslag. 

In totaal congresseerden 56 verschillende organisaties in De Meer- 
vaart, waaronder een aantal meerdere keren. Negen van hen waren 
internationale bedrijven. De verhouding corporate/non corporate 
was min of meer gelijk (22 om 24). Onze congresklanten waren 
onder meer afkomstig uit de sectoren: multimedia, ICT, chemie/
industrie, wetenschap, onderwijs en zorg. Het aandeel internatio-
nale congressen is dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2016, 
wat zeer positief te noemen is. Internationale congressen zijn vaak 
meerdaags en boeken langer van tevoren, wat omzetgarantie op 
de langere termijn geeft. Voor 2018 en 2019 hebben we alweer 

een aantal internationale aanvragen gekregen, waarvan een deel 
van bestaande klanten.

NIEUW MEUBILAIR EN NADRUK OP DUURZAAMHEID
Ook de Salesafdeling benadrukt de verduurzaming van de Meervaart 
bij haar klantcontacten. De reacties hierop zijn zeer positief geweest. 
De afdeling horeca en catering heeft aanvullend voor een aantal 
artikelen in  haar assortiment voor duurzamere varianten gekozen. 

Het plaatje werd in oktober gecomplementeerd met nieuw, eigentijds 
meubilair dat we flexibel inhuren van een interieurbouwer. Dit geeft 
de ruimte om  gemakkelijk te wisselen van meubilair als een congres-
klant uitgesproken wensen heeft met betrekking tot de inrichting. 
Het verhuurbedrijf kan de foyers ook helemaal leegruimen voor 
beurzen. Het meubilair wordt dan tijdelijk opgeslagen. Congres-
organisatoren reageren enthousiast op de nieuwe uitstraling en 
het flexibele concept, wat terug te zien is in het stijgende aantal 
aanvragen sinds het najaar. 

SAMENWERKINGSPARTNERS & 
BRANCHEVERENIGINGEN 2017: 



5.3 MARKETING & PUBLICITEIT
Het aantal bezoeken aan onze website steeg opnieuw in 2017 
met 8% (totaal 605.800 online bezoeken). Daarbij steeg het aantal 
mensen dat via smartphone bestelde met 6,5% ten koste van desk- 
top en tablet. De meeste online-kaarten in 2017 werden verkocht 
voor de voorstellingen van Daniël Arends (De Afterparty), Peper  
en Zuur (o.a. met Roué Verveer en Murth Mossel) en Ton kas 
(KAKMAKER). Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief steeg 
van 37.000 (2016) naar 42.000 (2017). In totaal organiseerden de 
publiciteitsmedewerkers 110 campagnes/advertenties met een 
bereik van 956.135 mensen. De Meervaart heeft 15.088 volgers 
op Facebook, 4.050 op Twitter en 1.013 via Instagram.  

CRM SYSTEEM
In mei 2017 heeft De Meervaart een nieuw kassasysteem gekregen, 
waarna we de implementatie van het CRM konden vervolgen. 
Eind september zijn we van start gegaan met het verzenden van 
servicemails voor en na voorstellingen. De eerste nieuwsbrieven 
zijn begin december vanuit het CRM systeem verzonden, waardoor 
we de klant nog beter kunnen volgen in klik- en koopgedrag.  
Voor 2018 hebben we de wens om nieuwsbrieven op maat te 
maken om onze klanten nog gerichter te kunnen bedienen.

PUBLICITEITSACTIES
We zijn in juni gestart met een online display campagne van acht 
weken om enerzijds nieuwe bezoekers te trekken en anderzijds 
bezoekers die de website bezochten, online te volgen. Daaruit bleek 
dat bezoekers van De Meervaart site ook vaak websites bezochten 
als telegraaf.nl, marktplaats.nl, funda.nl, en AT5.nl . Geïnteresseerden 
die De Meervaart nog niet eerder bezochten, bereikten we het 
meest via smulweb.nl, 24kitchen.nl, elleeten.nl en vrouw.nl.

Trouwe bezoekers kunnen voor € 20,- een Meer Theater Kaart 
kopen, waarmee ze 10% korting ontvangen op alle voorstellingen 
en horeca. In seizoen 2017-2018 hebben 183 bezoekers een 
Meer Theater Kaart (17 minder dan vorig seizoen).

In seizoen 2016-2017 beoordeelden twaalf jonge theaterreporters 
meerdere jeugdvoorstellingen. Dit seizoen zijn zes reporters 
gebleven en hebben zich negen nieuwe reporters aangemeld. 
In november 2017 zijn we gestart met een backstage rondleiding 
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar onder leiding van een theater- 
docent. Tijdens deze rondleiding komen de kinderen op plaatsen 
waar je als bezoeker gewoonlijk niet mag komen en krijgen ze 
verschillende opdrachten.

SPECIALE ACTIES M.B.T. HUISGEZELSCHAPPEN
Om (nieuw) publiek voor onze huisgezelschappen te werven werken 
wij nauw samen met We Are Public. Voor de voorstellingen van 
ICK & George en Eran hebben we via de samenwerking 500 
nieuwe bezoekers getrokken in 2017. Van deze bezoekers is 65% 
vrouw en de twee grootste groepen komen uit Amsterdam West 
en buiten Amsterdam. 

Voor het dansfestival ICKFEST is een samenwerking aangegaan met 
NOVEL, een Amsterdams communicatiebureau dat is gespeciali-
seerd in het bereiken en betrekken van millennials. Met hen is een 
kleurrijk, aansprekend campagnebeeld ontwikkeld, een uitgebreide 
social media campagne opgezet en zijn bekende influencers ingezet 
om de zichtbaarheid van het festival te vergroten. Daarnaast was 
er nieuwe aanwas van publiek via We Are Public en een actie via 
de Uitkaart van Amsterdam Marketing.

Voor de voorstelling PARA DISO van ICK hebben we samengewerkt 
met onze wijnleverancier Grapedistrict. Het bedrijf richt zich op 

een hoogopgeleide doelgroep van 25 tot 35 jaar, die goed aansluit 
bij ICK. Wij zijn meegegaan als tip in de Grapedisctrict nieuwsbrief, 
er is een winactie op Facebook geweest en we hebben flyers en 
posters in hun winkels neergelegd. Op de premièreavond sponsorden 
zij het premièredrankje waarbij wij als tegenprestatie flyers verspreid 
hebben in de foyer. 

Voor al onze huisgezelschappen proberen wij goede zichtbaar- 
heid te creëren via online campagnes en buitenreclame.  
Daarnaast informeren we onze eigen klanten met regelmaat over 
onze huisgezelschappen. 

SAMENWERKINGEN
-  Op Kidsproof.nl promoten wij elke maand verschillende jeugd-

voorstellingen bij ouders met kinderen tussen de 4 en 14 jaar. 
Dit heeft geleid tot een stijgend aantal bezoeken op onze 
website;

-  Per maand bieden wij één of twee dansvoorstellingen aan bij de 
redactie van We Are Public, waarmee wij nieuw publiek hopen 
te interesseren voor ons theater. De meeste WAP-bezoekers 
komen uit West, gevolgd door centrum. De gemiddelde leeftijd 
is 50-69 jaar en 70% is vrouw; 

-  De Meervaart werkt vanaf september 2017 mee aan de pilot 
van de zogenaamde ‘podiumpas’. Deze pas, geïnitieerd door 
een aantal Amsterdamse theaters, kent een maandelijks 
lidmaatschap waarvoor onbeperkt voorstellingen kunnen 
worden bezocht bij de deelnemende theaters. De Meervaart 
werkt mee als acceptant en is benieuwd naar de evaluatie in 
2018 van dit mooie initiatief.

5.4 INVESTERINGEN IN HET GEBOUW
Begin 2017 hebben we bij de Gemeente Amsterdam via het 
Duurzaamheidsfonds een lening toegekend gekregen om een 
aantal grote duurzaamheidsingrepen uit te voeren:
-  Vervanging van de 40 jaar oude verwarmingsketels voor een 

energiezuinige HR variant;
-  Vervanging van het zaallicht Rode Zaal, werklicht Muziekschool 

en Bibliotheek en de verlichting in de theaterfoyers;
-  Het plaatsen van een twincoil (warmteterugwinning systeem) in 

de theaterzalen;
-  Het plaatsen van 296 zonnepanelen op het dak. 

— 21 —

JAARVERSLAG 2017



Met al deze ingrepen besparen we zo’n 12.000 kWh per maand 
(een normaal gezinshuishouden verbruikt jaarlijks ca 4000kWh)  
en in de wintermaanden zo’n 30% minder gas. Het levert een 
verwachte CO2 reductie van 40% per jaar op.

In 2018 start De Meervaart een traject om een BREEAM-NL 
certificering te halen, waarin we aan de hand van een scorelijst 
meten of wij op de goede weg zijn met de verduurzaming van 
ons pand en onze organisatie. Voor een deel van onze commer-
ciële klanten is een goede certificering een reden om wel of niet 
een activiteit bij ons te boeken en het traject kan dus extra omzet 
opleveren.

De Meervaart maakt deel uit van de overleggroep ‘Amsterdamse 
Duurzame Theaters’, waarin technici en gebouwbeheerders van 
zo’n 20 Amsterdamse instellingen kennis en ervaringen uitwisselen.

Komende zomer staat de verbouwing van de Blauwe Zaal gepland 
(incl. nieuwe tribune) en de verdere verduurzaming van de verlich- 
tingsinstallaties. Verder gaan we met behulp van het programma 
Ultimo het Meerjaren Onderhoud Plan opnieuw opstellen.

Ook bij Meervaart Studio is geïnvesteerd in de locaties Studio 
West en het Talentenhuis. Met ondersteuning van diverse fondsen 
heeft Studio West al haar media-apparatuur kunnen vervangen en 
de muziekstudio kunnen herinrichten. Een forse investering van in 
totaal bijna € 50.000,- waarmee we weer uitstekend geoutilleerd 
zijn voor de workshops en LABS. In het Talentenhuis is de vloer 
van de foyer vernieuwd. Verdere investeringen staan gespecificeerd 
in het financieel verslag.

5.5 HUISVESTING 
Bij het indienen van dit Kunstenplan speelde er veel op het gebied 
van huisvesting. Een van de ambities die we formuleerden betrof 
het realiseren van passende huisvesting voor huisgezelschap ICK 
in de vorm van studio/repetitieruimte en kantoren. Een ander 
aandachtspunt was het vinden van huisvesting voor het almaar 
groeiende Meervaart Studio, dat mogelijk vanuit het Talentenhuis 

elders (in De Meervaart) ondergebracht zou moeten worden. 

Voor de huisvesting van ICK zijn in 2015 en 2016 verschillende 
tekeningen en doorrekeningen gemaakt, maar vooralsnog bleek 
geen van deze plannen haalbaar. Het mogelijke huisvestings-
probleem voor Meervaart Studio loste zich vanzelf op, want Ymere 
bleek geen koper te kunnen vinden voor het Talentenhuis en acht 
de kans dat op korte termijn een koper gevonden wordt klein, 
waardoor we langer dan verwacht gebruik kunnen maken van 
het gebouw. De verdrievoudiging van de huur in 2016 hebben we 
ondervangen door 30% van onze ruimte af te staan voor tijdelijke 
huisvesting van ICK tot voor hen nieuwbouw is gerealiseerd.

Ondertussen kwamen de sinds 2004 bestaande plannen voor het 
ontwikkelen van een hotel aan de achterkant van De Meervaart 
begin 2017 in een stroomversnelling. Het deel van het gebouw 
dat wij zouden afstaan voor het hotel werd getaxeerd en de 
ontwikkelaar kwam met schetsontwerpen. Alle mogelijkheden, 
technische kanttekeningen, voors en tegens werden intensief 
besproken, maar voor De Meervaart leek het plan geen voordeel 
op te leveren. Onze wens om in het project nieuwbouw voor ICK 
en Meervaart Studio mee te nemen kon niet goed in de plannen 
ingepast worden. Ook verwachten we gedurende een langere 
periode overlast van de bouwwerkzaamheden, uitermate nadelig 
voor zowel onze theaterprogrammering als de commerciële 
verhuur.

Najaar 2017 is in goed overleg met de Gemeente Amsterdam 
besloten om de onderhandelingen (tijdelijk) stop te zetten en eerst 
de haalbaarheid van volledige nieuwbouw van De Meervaart op 
een andere locatie aan de Sloterplas te onderzoeken. Dit is voor 
de ontwikkelaar en de Gemeente interessant omdat op de kavel 
van De Meervaart een omvangrijk programma met woningen, 
leisure en winkels gerealiseerd kan worden. Voor De Meervaart 
biedt dit de kans om met de inkomsten uit de verkoop een nieuw 
theater en congrescentrum te bouwen dat tevens huisvesting 
biedt aan ICK en Meervaart Studio. Medio 2018 moet duidelijk 
worden of nieuwbouw een haalbaar scenario is.  
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5.6 FONDSENWERVING, DONATEURS 
EN SPONSORING 
De Meervaart is ook het afgelopen jaar zeer succesvol geweest in 
het werven van fondsen voor haar kunsteducatieactiviteiten en 
bijzondere programmering. Daarnaast genereren we een substan-
tieel deel eigen inkomsten via onze verhuuractiviteiten. Dit biedt meer 
zekerheid dan het zoeken van grote sponsoren, die dun gezaaid 
zijn. In 2016 hebben we een geslaagde crowdfundingsactie gehou-
den om donaties te werven voor het vervangen van de tribune 
van de Blauwe Zaal zomer 2017. Vanwege de duurzaamheids-
operatie en de daarbij behorende verplichting om alle ingrepen 
in 2017 af te ronden, hebben we het vervangen van de tribune 
een jaar opgeschoven. In 2017 en 2018 kunnen bezoekers nog 
steeds een stoel adopteren met belastingvoordeel. In 2018 gaan 
we een nieuwe crowdfundingactie starten voor het project 
Moeders van De Meervaart, waarbij vrouwen uit de buurt hun 
familierecepten koken voor theaterbezoekers.

5.7 VOORUITBLIK 2018 

THEATER
In 2017 is het totaal aantal voorstellingen exclusief locatievoorstel-
lingen gedaald van 284 naar 265. Het aantal lokale initiatieven 
daalde van 82 naar 39. Dit sluit aan bij ons voornemen in 2016 
om het aantal activiteiten terug te brengen, zodat we met de 
bestaande formatie de voorstellingen kunnen draaien. 

De teruggang in voorstellingen heeft weliswaar geleid tot minder 
bezoekers over het gehele jaar, maar per saldo is de gemiddelde 
zaalbezetting per voorstelling gestegen. Het aantal activiteiten is 
nu beter in lijn met de personele draagkracht van De Meervaart 
en dat willen we bestendigen in 2018. 

Voor 2018 staat er weer een aantal interessante co-producties op 
de rol. Met Studio Dubbelagent en Senf maken we een Neder-
landse versie van het Amerikaanse theaterstuk The Mountaintop 

van Katori Hall. De bekroonde tekst gaat over de laatste avond in 
het leven van Martin Luther King, die 4 april 1968 vermoord werd. 
De voorstelling staat in seizoen 2018 – 2019 in ruim 40 theaters. 

Van de huisgezelschappen kunnen we komend jaar veel nieuwe 
producties verwachten, waaronder ZIEL | ROUH, een coproductie 
tussen ICK en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Deze voor-
stelling ging 10 februari jl. in première en ontving lovende recen-
sies, waaronder vijf sterren in Scènes en vier sterren in de Volks-
krant (““Waar huist de ziel in de mens? Die vraag houdt filosofen 

en theologen al eeuwen bezig. Dansgezelschap ICK en het Amster- 
dams Andalusisch Orkest lijken voor de duur van één voorstelling, 
het prachtige ZIEL | ROUH, antwoorden te hebben gevonden”). 
De voorstelling gaat deze winter op tournee en komt in seizoen 
2018/2019 terug in ons theater. 

Met Nationale Opera & Ballet programmeren we in het kader 
van het Opera Forward Festival in maart 2018 drie keer de korte 
opera’s Trouble in Tahiti / Clemency. We zijn blij dat we naast de 
Junior Company van het Nationale Ballet nu ook de getalenteerde 
jonge zangers van de Nationale Opera mogen ontvangen. 
De bedoeling is dat beide gezelschappen jaarlijks hun jonge talent 
presenteren in De Meervaart.

STUDIO
Bij Meervaart Studio zijn twee belangrijke ontwikkelingen voor 
het komende jaar. Vanaf 2019 gaat Meervaart Studio over op 
een nieuwe naam en beeldmerk. Ook wordt het aanbod van de 
verschillende projecten/leeftijden gecommuniceerd via één 
centrale website, waar zowel ouders, kinderen als jongeren terecht 
kunnen. Komend jaar werken we hard aan de rebranding van 
zowel Meervaart Studio als De Meervaart in haar geheel. Om het 
almaar groeiende aantal leerlingen goed bij te kunnen houden, 
gaan we daarnaast over op een nieuwe leerlingadministratie in 
een cloud-omgeving.
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SALES
Het aantal aanvragen voor 2018 is goed en we verwachten ook 
in 2018 goede omzetresultaten te behalen. Desalniettemin blijven we 
komend jaar investeren in zichtbaarheid, zowel nationaal als inter- 
nationaal. Dit doen we onder andere door alle voormalige klanten 
te bellen voor een hernieuwde kennismaking met De Meervaart, 
waarin we hen informeren over het nieuwe interieur, ons duurzaam-
heidsbeleid en maatschappelijke propositie. In het kader van een 
afstudeeronderzoek brengt een student in kaart hoe we internatio-
nale congresorganisatoren het beste kunnen bereiken en aanspreken. 
Al deze inspanningen zijn er op gericht om een zo divers mogelijk 
portfolio van klanten op te bouwen voor de toekomst. 

GEBOUW
Net als in zomer 2017, doen we komend jaar een groot renovatie-
project in juli/augustus. Dit keer betreft het de herinrichting van 
de Blauwe zaal en de foyer bij de Blauwe Zaal. Het gaat om het 
vervangen van de tribune, de vloer en wandbekleding, het verbe-
teren van de technische voorzieningen, het uitbreiden en verduur-
zamen van de Blauwe Zaalfoyer en het maken van een duur-
zaamheidsslag door vervanging van de conventionele verlichting 
voor LED. De planning is wederom krap: in zeven weken tijd 
moeten alle werkzaamheden worden uitgevoerd. De herinrichting 
wordt deels gefinancierd door crowdfunding (nieuwe tribune). 
Daarnaast hebben we aanvragen gedaan bij het VSB fonds en 
het Duurzaamheidsfonds en zullen we de bestemmingsreserve 
additioneel onderhoud en bestemmingsfonds vervangingsinves-
teringen aanspreken.

Daarnaast zullen we de koelinstallatie op het dak gaan vervangen. 
Deze vervanging is urgent en noodzakelijk en zal worden gefinan-
cierd uit de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen.

In 2018 implementeren we een nieuw programma voor gebouw-
onderhoud, Ultimo genaamd. Het moet ons handvaten bieden 
om het toekomstig groot onderhoud goed te faseren en begroten. 
In het kader van de aangescherpte privacywetgeving besteedt 
een werkgroep het komend jaar in het kader van de AVG de 
nodige aandacht aan de bewaking van de privacygegevens in 
interne en en externe systemen.

NIEUWBOUW
Op het moment van schrijven zitten we midden in een haalbaar-
heidsstudie naar nieuwbouw aan de Sloterplas. De eerste contou-
ren met betrekking tot locatie, stedenbouwkundig kader en rand-
voorwaarden zijn uitgewerkt. UNStudio is aangetrokken om de 
wensen van De Meervaart te vertalen naar een aansprekend beeld. 
We hopen de uitgewerkte plannen vlak voor of na de zomer aan 
het nieuwe college te presenteren.

GASTVRIJHEID
Al jaren is het onze wens om onze bezoekers een maaltijd vooraf-
gaand aan de voorstelling te kunnen bieden. In de nabije omge-
ving zijn weinig horecavoorzieningen. Daarom hebben we een 
entrepreneur aangetrokken die samen met ons een eetconcept 
heeft ontwikkeld onder de werktitel Moeders van De Meervaart. 
Onder begeleiding van een professionele kok, maken vrouwen uit 
de buurt een eenvoudige maaltijd, gebaseerd op familierecepten. 
Moeders van De Meervaart biedt vrouwen een podium om hun 
kookkunsten aan te bieden aan bezoekers. Tevens kan het project 
een opstap zijn voor vrouwen met een achterstand tot de arbeids-
markt richting een eigen bedrijf of baan. Voorjaar 2018 gaan we 
fondsen werven, waarmee we in seizoen 2018-2019 een pilot 
kunnen starten.
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VERKORTE BEGROTING 2018
Directe inkomsten 1.633
Indirecte inkomsten 1.812
Subsidies en fondsbijdragen* 2.393

TOTAAL INKOMSTEN 5.838

Directe kosten 3.855
Indirecte kosten 1.895

TOTAAL KOSTEN 5.750

Rentelasten 60

RESULTAAT 28

* exclusief onderstaande doelsubsidies:

>PM: Doelsubs. fonds reg. onderhoud 225
>PM: Doelsubs. fonds investeringen 200
 

5.8 PERSONELE ORGANISATIE 
In 2017 werkten in De Meervaart gemiddeld 50 medewerkers met 
een tijdelijk en/of vast dienstverband, voor een totaal van gemid-
deld 36,1 fte.

Voor de afdeling horeca en catering werden via payroll oproep-
krachten ingehuurd. Gemiddeld werden 31 oproepkrachten 
ingezet, die gezamenlijk 14.664 uur (7,4 fte) hebben gewerkt. 
Ook de afdeling techniek heeft, naast de vaste medewerkers, 
11 mensen op oproepbasis ingehuurd en wel voor 2.050 uur 
(1,1 fte).

De Meervaart steunt de code Culturele Diversiteit en streeft ernaar 
haar medewerkersbestand net zo cultureel divers te laten zijn als 
de bevolking van de stad waarin zij is gevestigd.

Net als vorig jaar werkten we samen met het Jongeren Loket van 
de gemeente Amsterdam (werk- en re-integratie) om te kijken of 
wij binnen ons bedrijf een of meerdere cliënten op weg kunnen 

helpen op de arbeidsmarkt. Eind 2017 zijn bij de afdelingen horeca 
en algemene dienst 2 medewerkers met een arbeidshandicap 
ingezet en werd 2 statushouders na een proefplaatsing een 
arbeidsovereenkomst aangeboden. In alle gevallen leidde dit tot 
positieve ervaringen. Het voornemen is dan ook om deze contracten 
in 2018 te continueren.
In het kader van de arbeidsintegratie geven we daarnaast al vele 
jaren werkgelegenheid aan een cliënt van Cordaan.

De Meervaart ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om naast het voorgaande ook studenten van cultuurgerela-
teerde opleidingen en stageplek te bieden. We zijn er trots op dat 
we organisatiebreed in 2017 aan 18 MBO en HBO studenten een 
stageplaats hebben kunnen bieden.
Naast deze langer durende stages hebben enkele middelbare 
scholieren een snuffelstage gelopen op alle afdelingen van De 
Meervaart.

Het gemiddeld ziekteverzuim in 2017 was 2,3%. 

De Meervaart is volger van de cao Sociaal Werk Welzijn en Maat-
schappelijke Dienstverlening. Deze cao heeft na het al eerder 
ingestelde Loopbaanbedrag met ingang van 1 januari 2016 ook het 
Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Beiden zijn ingesteld 
om werknemers de mogelijkheid te geven een optimale balans 
te creëren tussen werk en persoonlijke situatie. Zowel individueel 
als tijdens personeelsbijeenkomsten wordt geregeld aandacht 
besteed aan deze nieuwe regelingen en de mogelijke toepassingen 
ervan voor de individuele medewerker.

De Meervaart is aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland. 
Payroll medewerkers in de horeca worden conform de cao 
Horeca en Catering verloond.

De nevenfuncties van Andreas Fleischmann, 
directeur/bestuurder zijn: 

-  scout voor het Fonds ZOZ
-  voorzitter BIZ Ondernemersvereniging Nieuw West
-  voorzitter Theatergroep Witte Raaf
-  voorzitter Stichting Het Paleisje

— 25 —

JAARVERSLAG 2017



5.9 RAAD VAN TOEZICHT 
De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt 
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht (RvT).  
Dit houdt onder andere in dat de Raad jaarlijks een zelfevaluatie 
doet en de richtlijnen voor vervanging van haar leden bespreekt 
en bewaakt. Naar aanleiding van de zelfevaluatie worden tijdens 
een volgende vergadering de opvallende punten besproken en 
uitgelicht en wordt naar aanleiding van de discussie besloten of  
er opvolging nodig is. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen 
als ‘hebben we voldoende informatie vanuit de Meervaart om 
afgewogen beslissingen te nemen’. Een actie die naar aanleiding 
van de zelfevaluatie van 2016 is genomen in 2017 is dat de 
audit commissie en de directie en controller tussentijds contact 
hebben over de begroting en gerealiseerde cijfers en hiervan 
steeds een schriftelijke terugkoppeling door de audit commissie 
wordt gedaan aan de gehele RvT.
 
In 2017 heeft de RvT drie keer vergaderd. De vierde vergadering, 
gepland in december werd wegens omstandigheden verplaatst 
naar januari 2018.
 
Naast de structurele vergaderagenda is veel aandacht besteed 
aan de duurzaamheidsinvesteringen en plannen voor ver/nieuw-
bouw. Zoals u in hoofdstuk 5 heeft kunnen lezen is verduurzaam-
heid een thema voor de Meervaart, de hiermee samenhangende 
investeringen zijn uitvoerig besproken met de Meervaart en de 
audit commissie heeft hierin een adviserende rol vervuld. 
Ook zijn de plannen ten aanzien van het bestaande gebouw, 
de (ver) nieuwbouw meerdere malen zowel in vergaderingen als 
in kleiner committee met de Rvt besproken. Tijdens meerdere 
gesprekken bleek ook de wens bij uitbreiding of toetreding 
nieuwe RvT leden rekening te willen houden met een vastgoed 
profile bij een van de kandidaten.
 
Jaarlijks behandelt de  RvT een aan De Meervaart gerelateerd 
thema. Dit jaar was het onderwerp ‘De Meervaart 2.0 in ‘de 
Plas’?’
 
Tot de RvT zijn in 2017 twee nieuwe leden toegetreden: 
Cees van Boven en Pieter Smit.

 
HANS VAN KEULEN
-  Conservator Uitvoerende kunsten en media/ Teamleider 

Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam
-  Nevenfunctie: Lid Executive Committee van The Inter- 

national Association of Libraries, Museums, Archives  
and Documentation Centres of the Performing Arts

BRECHJE NOLLEN
- Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

LARISSA DE MEIJER-KEIJZER
-  Tax partner bij Grant Thornton Accountants en adviseurs 

BV, 100% gedetacheerd naar Grant Thornton Inter- 
national Ltd. waar zij Regional Leader Europe –  
Network Capabilities is en verantwoordelijk voor de groei  
en kwaliteit van de 45 Europese member firms

 

JAMILA EL MOURABET
- Senior Consultant Diversity & Inclusion ABN AMRO 
- Nevenfunctie: Voorzitter Agora Network

DANIËL ROOS
- Directeur JINC
-  Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Publieke 

Omroep Amsterdam; 
- Raad van toezicht van Codam 

CEES VAN BOVEN
- Directeur Woonzorg Nederland
-  Nevenfuncties: Voorzitter RvT Zozijn;
-  Voorzitter van de investeringscommissie Regionale  

Ontwikkelingsmaatschappij  Drechtsteden 
- Lid dagelijks bestuur De Vernieuwde stad

PIETER SMIT
- DGA Pieter Smit Group
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EEN WOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:

Als u dit jaarverslag leest van begin tot eind heeft u al alles kunnen 
lezen over het succesvolle Meervaart jaar 2017. Als voorzitter van 
de Raad van Toezicht kan ik daar weinig aan toevoegen maar ik 
wil graag een paar accenten leggen. De Meervaart bereikte gemid-
deld meer bezoekers per voorstelling. De samenwerking met de 
huisgezelschappen bracht nieuw elan en de eigen producties 
werden door een divers publiek bezocht en hoog gewaardeerd. 
Meervaart Studio gaf weer vele kinderen en jongeren de gelegen-
heid om zich te presenteren aan publiek. Daarnaast konden we 
dit jaar de vruchten plukken van onze investeringen op Sales 
gebied, wat blijkt uit een mooie omzet.

Dankzij het feit dat De Meervaart met ingang van 2017 in de 
A-bis van de Gemeente Amsterdam is opgenomen, is de finan-
ciële reserve van De Meervaart versterkt. Met hulp van de 
Gemeente konden we afgelopen zomer ons pand energiezuiniger 

maken met een forse CO2 reductie als gevolg. We hebben nu prima 
HR CV ketels en energiezuinige verlichting. Via de zonnecollectoren 
op het dak, genereert De Meervaart bovendien zelf energie.

Het is op deze plaats dan ook goed onze subsidiënten te be-
danken. Ik denk dan niet alleen aan de Gemeente Amsterdam 
maar ook de vele fondsen die ons incidenteel ondersteunen bij 
onze programma’s. En een woord van dank gaat uit naar alle 
medewerkers van De Meervaart, zonder hen geen voorstellingen, 
workshops of congressen. Samen met de directie zorgden zij 
ervoor dat De Meervaart ook in 2017 een inspirerende plek bleef 
om te bezoeken en te werken.

Hans van Keulen (voorzitter)

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op 
een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. In totaal 
werd in 2017 € 3.150 aan de leden uitgekeerd.



5.10 ONDERNEMINGSRAAD 
Twee van de vier zittende OR leden zijn in 2017 gestopt met hun 
OR werkzaamheden. Ondanks herhaalde oproepen en het bena-
drukken van het belang van een personeelsvertegenwoordiging, 
hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. Zolang er geen 
nieuwe OR of PVT is zal de directie minimaal drie maal per jaar 
en indien noodzakelijk vaker, een personeelsvergadering initiëren 
om de medewerkers te informeren over beleidszaken en de 
gelegenheid te geven zelf onderwerpen te agenderen. Het staat 
het personeel vrij om ten allen tijde alsnog een OR of PVT in het 
leven te roepen, mocht de urgentie gevoeld worden. 
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6.1 TOELICHTING OP HET 
FINANCIEEL VERSLAG
2017 was het eerste jaar van het nieuwe Kunstenplan en daarmee 
ook de start van de nieuwe programmering van de Meervaart met 
een sterk accent op dans en de voorstellingen van onze vijf huisgezel- 
schappen. Een spannende en nieuwe programmering, waar extra 
marketinginspanningen bij nodig zijn en een type programmering dat 
doorgaans niet uit de kosten komt. In de programmering focussen 
we financieel op het programmeringsresultaat (de opbrengsten 
minus de materiële activiteitenlasten). Dit resultaat dient minimaal 
neutraal te zijn. Tekorten op de profielvoorstellingen en Blauwe Zaal- 
programmering dienen zo gedekt te worden uit overschotten op 
de populaire voorstellingen. De Meervaart laat bewust ruimte in 
de agenda voor het bijboeken van gebleken succesvolle voorstel-
lingen. Mede hierdoor is de financiële programmeringsdoelstelling 
geslaagd: het programmeringsresultaat was in 2017 ruim positief.

Naast de reguliere programmering werd ook een zeer succesvolle 
Meervaart Productie afgesloten in 2017, Jihad, de voorstelling.  
De productie, een samenwerking van De Meervaart met Senf Theater- 
partners, werd 168 keer gespeeld, waarvan 129 schoolvoorstellingen. 
De voorstelling werd bezocht door 43.949 personen, waarvan 
35.844 scholieren: een prachtig resultaat. Financieel sloot de voor- 
stelling af met een tekort van € 23.663. Dit werd met name veroor- 
zaakt door ziekte bij personeel en hogere kosten voor het educatie- 
project. Jihad de voorstelling werd mogelijk gemaakt door onder 
andere een grote subsidie van het ministerie van SZW ad € 212.250. 

De subsidie die we als A-Bis instelling in het kader van het Kunsten- 
plan 2017-2020 ontvangen voorziet in een geoormerkte bijdrage 
aan een bestemmingsfonds voor regulier onderhoud en een bijdrage 
aan een bestemmingsfonds voor grote vervangingsinvesteringen. 
Hiermee is het voor De Meervaart mogelijk het onderhoud aan het 
gebouw en de installaties conform het meerjarenonderhoudsplan 
van Royal Haskoning uit 2015 uit te voeren. In 2017 is al een grote  
stap gezet en ultimo 2017 is maar één onderdeel onder niveau 3 
NEN 2767. Het betreft de koelinstallatie op niveau 4 (matige conditie, 
functie-invulling incidenteel in gevaar). De koelinstallatie wordt in 
2018 vervangen.

Eerder in dit jaarverslag besproken zijn de grote investeringen in 
duurzaamheid van gebouw en installaties van De Meervaart. 
Mede door een lening bij het Duurzaamheidsfonds van de Gemeente 
Amsterdam kon een grote slag worden geslagen op de gebieden 
verwarming, klimaatbeheersing, elektraopwekking en vervanging 
van verlichting door duurzamere LED varianten. Van de nood 
(plafond moest open) werd een deugd gemaakt en de foyer kreeg 
een nieuwe uitstraling zonder de plafondverlagende platen.

Naast bovenstaande werd ook geïnvesteerd in een nieuw 
ticketingsysteem dat zowel voor De Meervaart als voor de klant 
eenvoudiger is in gebruik en goed aansluit op de reeds aange- 
schafte plannings- en CRM pakketten. Ook werd een nieuw 
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kassasysteem voor de horeca aangeschaft waarmee onder andere 
een vlotte instant afhandeling van pinbetalingen mogelijk werd. 
Verder zijn de data zijn beter beveiligd doordat de kassa’s op een 
cloudprogramma zijn aangesloten waar de data automatisch op 
worden bewaard.
Het versterkingssysteem voor slechthorende bezoekers was al een 
enige jaren aan vervanging toe en kon in 2017 worden vervangen 
door een nieuw systeem waarvan de batterij langer meegaat en 
dat automatisch registreert in welke zaal de bezoeker zich bevindt 
en het geluid aldaar versterkt.  
 
Een bijzondere serie investeringen betrof de vervanging van de 
apparatuur in Studio West. Mede dankzij prachtige donaties van 
diverse fondsen werd alle apparatuur waar de jongeren mee werken 
vervangen door nieuwe. Deelnemers keken hun ogen uit bij nieuwe 
iMacs en Macbooks, nieuwe DJ sets, piano’s, nieuwe camera’s 
en nog meer. De Meervaart heeft de investering uitgebreid met 
geluidbeschermende maatregelen zodat er optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van de nieuwe apparatuur.

In april en mei 2017 zijn de mailserver en overige servers van fysieke 
hardware naar virtuele cloudservers gemigreerd. Hierdoor nemen 
de maandelijkse lasten toe, maar de afschrijvingslasten af, omdat 
niet meer in de vervanging van fysieke servers hoeft te worden 
geïnvesteerd.

De gesubsidieerde exploitatie van De Meervaart wordt mede gedekt 
door de inkomsten uit Sales en Horeca. Waar in voorgaande jaren 

dit bij tegenvallende boekingen juist zorgen gaf (gesubsidieerde 
activiteiten lopen dan gevaar door onvoldoende resultaat op 
commerciële activiteiten), werd in 2017 het omgekeerde realiteit. 
Mede door een succesvol 2017, waarbij zowel Horeca als Sales 
het beter hebben gedaan dan begroot, werd een mooi resultaat 
behaald, waarmee de Meervaart onder andere eigen bestemmings- 
reserves kon vormen ten behoeve van additioneel onderhoud en 
vervangingsinvesteringen. Tevens kon de algemene (risico)reserve 
worden uitgebreid.

Voor Meervaart Studio, de veelzijdige educatietak van de Meervaart, 
werd extra subsidie uit het Kunstenplan 17-20 bestemd. Grote projec-
ten in Meervaart Studio lopen vaak over meerdere jaren. Bekeken 
op schooljaren zijn de resultaten vaak logischer dan bekeken 
per kalenderjaar. Hierdoor kunnen projecten het ene kalenderjaar 
positief afsluiten en het andere kalenderjaar negatief. Dit is ook 
het geval in 2017.

Het grootste financiële risico van De Meervaart is het lage eigen 
risicovermogen. Het doel is de algemene reserve in de komende 
jaren op een niveau van € 500.000 te brengen, zodat tegenslagen 
in bijvoorbeeld de commerciële activiteiten niet direct een weerslag 
hebben op de gesubsidieerde activiteiten.

Hiernaast verdienen de risico’s van claims/boetes met betrekking 
tot bijvoorbeeld de AVG (geldt vanaf mei 2018) of andere datalek-
ken, huisvesting van 4West (nu in Het Talentenhuis) en continuïteit 
van commerciële inkomsten extra aandacht.
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6.2 SUBSIDIENTEN, FONDSEN 
EN OPDRACHTGEVERS IN 2017
De Meervaart werd in 2017 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. 
Tevens ontvingen we in 2017 een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

Fonds/sponsor/opdrachtgever Project/activiteit Bijdrage  Inzet in

Ministerie van SZW Jihad, de voorstelling € 62.250 2016-2017

Prins Bernhard Cultuurfonds BGL Theaterweekend € 8.000 2017

Fonds Cultuurparticipatie Hedendaagse Dans in het VMBO € 82.601 2015-2017

Prins Bernhard Cultuurfonds Hedendaagse Dans in het VMBO € 37.913 2015-2017

Gemeente Amsterdam 4West Express € 40.000 2017

Gemeente Amsterdam 4West Express doorontwikkelen € 20.000 2017

IMC Charity De Speelvloer € 8.100 2017

Roskilde Festival Dam Dutchess DKK 25.000 (€ 3.356) 2017

Landelijk Bureau Kunstbende Kunstbende € 12.500 2017

Janssen Friesche Stichting Kunstbende € 2.000 2017

Stichting Hulp na Onderzoek Kunstbende € 2.000 2017

Kattendijke Drucker Stichting Kunstbende € 750 2017

Stichting Theodora Boasson Zomer Activiteitenweek € 5.300 2017

Stichting Boschuysen Zomer Activiteitenweek € 3.000 2017

Stichting Mundo Crast Meliori Zomer Activiteitenweek € 750 2017

Stichting Zabawas Nieuwe apparatuur Studio West € 7.500 2017

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Nieuwe apparatuur Studio West € 5.000 2017

Stichting Steunfonds BJA COW Nieuwe apparatuur Studio West € 4.500 2017

Stichting Zonnige Jeugd Nieuwe apparatuur Studio West € 4.000 2017

Hélène de Montigny Stichting Nieuwe apparatuur Studio West € 4.000 2017

Stichting Boschuysen Nieuwe apparatuur Studio West € 3.000 2017

Stichting Kinderfonds van Dus-seldorp Nieuwe apparatuur Studio West € 3.000 2017

Stichting Maatschappij tot Nut van het Algemeen Nieuwe apparatuur Studio West € 2.500 2017

Jeugdfonds Wees een zegen Nieuwe apparatuur Studio West € 2.000 2017

Mr. August Fentener van Vlis-singen Fonds Nieuwe apparatuur Studio West € 2.000 2017
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