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Het bestuur van de Vriendenstichting is in 2017 drie keer bij elkaar gekomen: op 26 januari, op 12 juli na afloop van De
Vriendenbijeenkomst en op 14 november.
.
JANUARI TM APRIL
In de eerste bijeenkomst op 26 januari is besloten een belangrijke beleidswijziging door te voeren :
Vanaf 2017 zullen er niet langer vrijkaarten voor de zomerproductie worden uitgegeven als tegenprestatie voor de jaarlijkse
bijdrage van Vrienden. De reden voor deze beleidswijziging is tweeledig:
A) Het Bostheater kan niet langer vrijkaarten beschikbaar stellen voor de Vrienden. De bijdrage van Vrienden is 25,euro (of meer, naar eigen keuze) en entreekaarten kosten 17,50. Dit betekent dat wanneer we de kaarten zouden
inkopen er maar 7,50 ten goede zou komen aan de Vriendenstichting.
B) We zijn van mening dat Vrienden een bijdrage willen geven aan de Stichting om het Bostheater te ondersteunen.
Naast deze inhoudelijke wijziging zal er worden overgestapt naar automatische incasso. Dit betekende dat de Vrienden
hiervoor toestemming moesten geven, wat betekent dat ze zich opnieuw via het aanmeldformulier moeten aanmelden.
Voor Vrienden die deze overstap niet wilden maken hebben we de mogelijkheid om zelf een donatie per bankstorting te
doen in stand gehouden.
Dorothy Zon heeft i.s.m. Andrea Hogestijn (aspirant Bestuurslid, die momenteel ondersteunende werkzaamheden verricht
op vrijwillige basis) de administatieve wijzigingen doorgevoerd om het besluit te implementeren.
Op 26 april is er een mailing verstuurd naar alle vrienden waarin de wijziging wordt aangekondigd en wordt toegelicht:
Van: Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bostheater
Namens Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bostheater
Verzonden: woensdag 26 april 2017 10:49
Aan: XXX
Onderwerp: Nieuwe vriendschap

Geachte meneer en mevrouw XXX,
Het is weer lente, een seizoen waarin het bos opnieuw vol in bloei staat. In deze wereld van
groei en verandering willen wij u meenemen.
We kunnen de bestaande vriendschapsvorm helaas niet langer aanbieden.
Door de wijzigingen in het Kunstenplan 2017-2020 is onze kernfunctie van gezelschap
veranderd naar theater, waardoor we voortaan de hoofdvoorstelling in coproductie met een
ander gezelschap produceren. Dit betekent dat we niet langer vrijkaarten kunnen
aanbieden. We hebben hard gewerkt om een nieuwe vorm van vriendschap te creëren,
waar niet alleen het Bostheater maar ook u de vruchten van plukt.
Wilt u komende zomer onder de sterren genieten van mooie voorstellingen in ons feeërieke
theater? En tegelijkertijd bijdragen aan bijzondere projecten in het Bostheater zoals het
stimuleren van jong talent. Laat ons theater dan floreren door onze vriendschap te vernieuwen.
Hieronder kunt u in een oogopslag zien wat deze vernieuwing inhoudt.
Vanaf € 25,- per jaar bent u Vriend en steunt u het Amsterdamse Bostheater.
· Als Vriend ontvangt u een uitnodiging voor een Behind the scenes avond in de
repetitieperiode van de hoofdvoorstelling. U krijgt een voorproefje van de voorstelling, u
ontmoet de acteurs en de regisseur vertelt over de voorstelling.
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· U kunt bij het kopen van uw kaarten d.m.v. een vinkje aangeven dat u Vriend bent, u kunt
dan gebruik maken van de zitplaatsen op de speciale Vriendenbank.
· Als Vriend ontvangt u vier keer per jaar een vriendenbrief, met de laatste nieuwtjes uit het
Bostheater en leuke aanbiedingen.
Blijft u Vriend van het Bostheater? Dan kunt u via deze link uw bijdrage
overmaken: Vriendenbijdrage
U bent dan tot wederopzegging Vriend van het Amsterdamse Bostheater. Jaarlijks wordt uw
donatie geïncasseerd. U kunt uw vriendschap eenvoudig opzeggen door een mail te sturen
naar vrienden@bostheater.nl.
Wij kijken uit naar de lange zomeravonden waarop we de vriendschap kunnen vieren tussen de
bomen in ons geliefde Amsterdamse Bos, en hopen u dan ook komende zomer weer te mogen
begroeten in het Bostheater.

Hartelijke groet,
Dorothy Zon
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bostheater

JULI: VRIENDENBIJEENKOMST
In overleg met de Stadsschouwburg Amsterdam, de alliantiepartner van het Amsterdamse Bostheater, is besloten om de
Vrienden van beide organisaties uit te nodigen voor de Vriendenbijeenkomst op 12 juli.
Op 12 juli werd er om 14:30 in het cafe van de Stadsschouwburg verzameld en een kop koffie gedronken, waarna de groep
op de fiets richting het Bostheater vertrok. Bij aankomst in het Amsterdamse Bos nam de Boswachter de fietstocht over en
vertelde over de aanleg van het Amsterdamse Bos. Hierna werden de vrienden ontvangen in het Bostheater en kregen ze
een voorproefje van de zomervoorstelling Julius Caesar te zien en vertelde de regisseur over de voorstelling. De middag
werd afgesloten met een borrel.
Na afloop van de bijeenkomst is het bestuur bij elkaar gekomen om de samenwerking met de Stadsschouwburg te
bespreken en de reacties van de Vrienden op de beleidswijziging te evalueren.

NOVEMBER
In de vergadering van november is de balans opgemaakt van de beleidswijziging. Door de wijziging heeft een fors aantal
vrienden opgezegd, maar gelukkig wordt het door het meerendeel van de Vrienden goed opgepakt en willen ze het
Bostheater ook echt ondersteunen (en zijn ze geen Vriend vanwege vrijkaarten).
Het Amsterdamse Bostheater heeft aangegeven dat ze vanwege de beleidswijziging en daarmee de afname van de
Vrienden (en daarmee de donaties) geen bijdrage verwachten. Door het legaat dat de Stichting ontvangen heeft zijn er in
principe genoeg middelen, maar er is op dit moment geen project dat in aanmerking komt voor ondersteuning.
De organisatie heeft aangegeven in 2018 de publieksverlichting te willen vervangen met led licht en uit te breiden. Het
Amsterdamse Bostheater heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor deze verlichting.
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Het bestuur besluit tijdens de vergadering dat er in 2018 een bedrag van 10.000 euro zal worden bijgedragen door De
Vriendenstichting aan het Bostheater ten behoeve van dit project.
Organisatie
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bostheater
De Duizendmeterweg 7
1182 DC Amstelveen
KvK 41211801
RSIN 814282921
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:

Mevrouw Andrea Franscisca Sanders
Mevrouw Dorothy Zon

Amstelveen, 20 april 2018

Frances Sanders
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