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Het zou het jaar van oogsten worden met onze (co)produc-
ties. De voorstelling Jihad van Liefde in samenwerking met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest, George & Eran Producties en 
acteur Mohamed Azaay was een groot succes. Dit gold ook voor 
de voorstelling Hoe Ik Talent Voor Het Leven Kreeg — die tijdens 
Lieve Stad, in ITA in première ging — met Wat We Doen, ICK 
Dans Amsterdam, George & Eran Producties en het Amsterdams 
Andalusisch Orkest. De twee producties hadden twee zaken 
gemeen: 1) De kracht en potentie van de makers leidden tot een 
symbiose van vakmanschap, talent en liefde voor kunst, en  
2) De Meervaart onderscheidt zich als aanjager, facilitator en 
initiator van artistieke producties gericht op actuele maat-
schappelijke thema's. Naast de eigen (co)producties zagen we 
ook hoe cabaretier Nabil voor het eerst in een volle grote zaal 
stond en voelde de Junior Company van Het Nationale Ballet 
vertrouwd. Het doorstromen van talent, het creëren van nieuwe 
voorstellingen en het omarmen van diverse publieksgroepen in 
de Meervaart zorgen voor een enorme boost in het stedelijke en 
landelijke culturele veld. 
 
Op het moment dat het oogsten in het land met diverse lande-
lijke tournees begon, brak de pandemie uit. De deuren gingen 
op een kier en de Meervaart moest van normaal programmeren 
omschakelen naar een anderhalve meter setting en maximaal 30 
personen tot en met helemaal dicht voor het publiek. Eén ding 
was zeker: zolang gezelschappen welkom waren voor repetities 
en montage en jongeren/kinderen lessen mochten volgen bleven 
we open. Er ontstonden nieuwe inzichten en samenwerkingen. 
De Theater Lab-productie van Meervaart Studio Game Over 
ging in Frascati in première en wist ook in de weekendspecial 
De Staat Van het publiek te raken met deze krachtige voorstel-
ling. De kinderen van Meervaart Jong wisten ook op afstand en 
digitaal de lessen te volgen. Niet ideaal, maar het was voor onze 
docenten een uitweg om in dagen van lockdown toch contact te 
houden met de jonge kinderen. 
 
De verplaatsingen en annuleringen voor zowel programmering, 
talentontwikkeling en events (verhuur) hadden een grote impact 
op het personeel, de klanten, de makers en de leveranciers  
(waaronder cateraars). Het schakelen tussen nieuwe regels,  
aangepaste protocollen en soms verwarrende richtlijnen  
maakten het uitstippelen van beleid en het communiceren  
met internen en externen lastig. De flexibiliteit en daadkracht 
van het Meervaart-team was hartverwarmend. 
  
Duizenden bezoekers kregen persoonlijke aandacht en de 
voorstellingen werden al dan niet verplaatst of in aangepaste 
vorm aangeboden. Er ontstonden nieuwe vormen met toneel op 
toneel voorstellingen en digitale presentaties. Zo waren de Up 
Close!-concerten in samenwerking met Muziekgebouw aan 't IJ 
een voorbeeld van hoe het publiek in een intieme kleinschalige 
setting dichtbij de musici kwam.

Voorwoord

Het jaar 2020 was er één vol uitersten. Van volle zalen naar lege zalen en van kleinschalige 

voorstellingen naar livestreams. Persoonlijk denk ik liever aan hoe het jaar startte. Een serie  

ijzersterke voorstellingen en een mooie mix van publiek in een gastvrij theater.

De Meervaart heeft helaas ook van een aantal bijzondere  
collega's afscheid genomen. Linda Brouwer (secretariaat) en  
Sylvia van der Laan (duty) hadden er bij elkaar opgeteld samen 
49 jaren trouwe diensten op zitten. We gunden ze een groot 
feest. Na de pandemie zullen zij een echt afscheid krijgen van de  
Meervaart-familie waar zij decennia deel van uitmaakten. 
 
In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten, de resulta-
ten en ervaringen. We spiegelen onze gerealiseerde activiteiten 
aan de ambities en onderbouwen dit met analyses, vergelijkingen 
en reflecties. Het jaar 2020 was ook het jaar dat de Meervaart 
twee positieve uitkomsten ontving over de toekomst van het 
theater. Het vraagstuk rondom de nieuwbouw van de  
Meervaart kwam in een stroomversnelling terecht met een 
gedegen raadsbesluit. Een vooruitzicht waar de Meervaart de 
komende jaren hard aan zal werken met omwonenden, stake- 
holders, de Gemeente Amsterdam en natuurlijk onze trouwe  
volgers en makers. Ook ontving de Meervaart een positief  
advies op de Kunstenplan-aanvraag 2021-2024. Ondanks de  
hoge druk op de begroting van de cultuurbudgetten kon de  
Meervaart rekenen op een positieve honorering met behoud 
van een vergelijkbaar subsidiepijl als in de vorige periode. Dit 
is in een tijd van dringen en schaarste een positief vooruitzicht. 
Dit gold overigens ook voor de diverse huisgezelschappen en 
verwante makers van de Meervaart. Samen bouwen we aan hét 
stadstheater van Amsterdam, de Meervaart. 
 
De effecten van de coronacrisis zorgen voor een situatie met 
twee uitersten. Enerzijds valt op dat diverse steunpakketten 
gecombineerd met afnemende activiteiten (programmering 
en educatie) een positief effect hebben op de balans. Anderzijds 
moeten we in deze fase vooral inschatten wat er gebeurt als 
mogelijke versoepelingen doorzetten (2021) en de Meervaart de 
activiteiten al dan niet op maximale capaciteit kan opschalen.  
Als we dit effect ook nog koppelen aan een mogelijk lager  
consumentenvertrouwen en scherpe afname van sales- 
gerelateerde activiteiten dan zullen we direct zien dat de  
kosten flink oplopen en de baten er niet tegen opwegen.  
De conclusie is dat de effecten van deze crisis pas goed  
zichtbaar worden als de activiteiten 
toenemen en de steunpakketten al  
dan niet afnemen of stoppen. 
 
Ik maak een diepe buiging voor  
iedereen die zich in 2020 voor de 
ander wegcijferde en zijn geduld wist 
om te zetten in kracht en hoop. We 
kijken uit naar volle zalen. Wanneer? 
Wanneer het weer kan! Een theater 
zonder publiek is geen theater.

Een onvergetelijk jaar! 

Een warme groet,  
Yassine Boussaid  
Directeur, bestuurder
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1.1. Inleiding

Met dit jaarverslag kijken we terug op een 

gemankeerd seizoen. Tot de confronterende  

en alles veranderende persconferentie op  

12 maart kijken we terug op een goede start. 

We hadden mooie avonden met Daniël Arends, Karin Bloemen 
en Alex Klaasen. Daria Bukvić presenteerde met het Nationale 
Theater haar versie van Othello in de Rode Zaal en werd voor die 
productie later genomineerd voor de regieprijs van het Theater-
festival. We intensiveerden de samenwerking met ITA binnen 
het festival Lieve Stad, met de première van Hoe Ik Talent Voor 
Het Leven Kreeg. Dit project is eerder door de Meervaart onder 
de aandacht gebracht van Floris van Delft. Vervolgens heeft 
hij met zijn gezelschap Wat We Doen in coproductie met de 
Meervaart en huisgezelschappen ICK Dans Amsterdam, George 
& Eran Producties en het Amsterdams Andalusisch Orkest er 
een grootschalig project van gemaakt. We waren zo betrokken 
bij twee succesvolle en bijzondere premières. De kers op de taart 
was de première van Jihad van Liefde. Deze Meervaart productie 
met Senf Theaterpartners in samenwerking met huisgezelschap-
pen George & Eran Producties en het Amsterdams Andalusisch 
Orkest raakte pers en publiek. Met deze vliegende start van het 
seizoen waren de voortekenen gunstig voor een mooi 2020.  

Toen Mark Rutte op de tweede donderdag in maart alle voor-
stellingen met meer dan 100 toeschouwers verbood, maakte de 
Meervaart zich op voor een uitverkochte Rode Zaal met Micha 
Wertheim en een goed gevulde Blauwe Zaal voor het lokale  
boekengala met de uitreiking van de literatuurprijs van Nieuw-
West 2020. Beide avonden gingen niet door. Vele afzeggingen  
en verplaatsingen volgden. Het werd een grillig jaar.  
 
We kijken met weemoed terug naar wat er niet door kon gaan. 
Met onze programmering volgden we de richtlijnen van het 
RIVM en onderzochten we wat er wél mogelijk was. Dit vroeg om 
veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers maar leverde ook 
een aantal prachtige intieme avonden op. Het theaterbezoek lag 
aan banden, maar de waarde ervan werd ook onderstreept. Met 
de deur op een kier beleefden de bezoekers extra intens wat we 
wel konden presenteren, het mogelijke aanbod werd ontzettend 
gewaardeerd.

Een gemankeerd 
seizoen met een  
vliegende start

“Mijn eerste kennismasking met 
de Meervaart is bijzonder positief 

verlopen. Vriendelijke medewerkers 
die op plezierige wijze aanwezig zijn 

en bijsturen waar nodig in coronatijd. 
Fijn dat drankje meegenomen mag 

worden naar de zaal.”

— bezoeker 'Shakti' door  
Shailesh Bahoran 

ZA 10 OKT 2020

“Ik vond het goed dat je enkele dagen 
van tevoren een mail kreeg met alle 

aanpassingen (mondkapje, jassen bij 
je, drankje in de zaal) uitgelegd. Op de 
avond zelf was alles prima verzorgd.”

— bezoeker 'De Weg naar Succes-
Geluk' door Kasper van der Laan 

ZA 10 OKT 2020

“Warme ontvangst bij de ingang door 
heel gastvrije mevrouw. En al het 

personeel was aardig, behulpzaam, 
gastvrij. Daar kan menig Amster-

dams theater wat van leren!”

— bezoeker 'Solas' door 
LeineRoebana  

ZA 25 SEPT 2020

“Heel goed gedaan!  
We voelden ons veilig.”

— bezoeker 'Citizen K.'  
door Sadettin Kirmiziyüz  
en Het Nationale Theater

ZO 04 OKT 2020
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1.2. De favorieten van onze programmeurs in 2020

Januari begon goed met twee zo goed als uitverkochte concerten 
van Tania Kross. Bij de zondag matinee van deze voorstelling 
regelde ze een grote groep kinderen van het Amsterdamse  
Leerorkest en een bezoeker via de Stichting Ambulance Wens. 
Het is mooi als niet alleen vanuit ons theater maar ook vanuit de 
artiest wordt bijgedragen aan het verlagen van de drempel voor 
het voorstellingsbezoek. 
 
Op cabaretgebied begon het jaar met een uitverkochte reeks 
voorstellingen van Daniël Arends en een inhoudelijk hoogtepunt 
door Stefano Keizers met de voorstelling Sorry baby. Als oud 
Kunstbende winnaar en huidige Kunstbende ambassadeur is 
Stefano een graag geziene gast in de Meervaart. Zijn cabaret- 
debuut en ook deze tweede voorstelling van hem doen wat kunst 
vermag: het verbaast, ontroert, vervreemd, je vindt het vreselijk 
of fantastisch — maar hoe dan ook maakt het iets los. 
 
Tijdens het Nationaal Theaterweekend (eind januari) was een 
mooie mix aan voorstellingen te zien. Met Hotel Modern  be-
dienden we de bezoeker gericht op avontuur en diepgang. Nabil 
zorgde voor een volle Rode Zaal en een intens muzikaal feest was 
het met de Amsterdam Klezmer Band in samenwerking met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest. Het lijkt een traditie te worden 
om de Meervaart op de zondag van het Nationaal Theaterweek-
end door kinderen te laten overnemen. In een vol randprogram-
ma met bijzondere voorstellingen en leuke activiteiten in de foyer 
en buiten treedt een groep van zo’n 20 kinderen op als gastheren 
en -vrouwen van het publiek. Ze bedienen de garderobe, bar en 
verkochten de kaartjes aan het publiek. Voor de kinderen een 

ervaring om nooit meer te vergeten. Een inhoudelijk hoogtepunt 
was de productie Toverfluit van De Toneelmakerij & Silbersee, 
waarin op een verfrissende manier Mozarts opera ten tonele 
gebracht werd voor bezoekers vanaf 7 jaar. 
 
Micha Wertheim zou zijn tournee afsluiten met video-opnames 
in de Meervaart op de beruchte 12 maart 2020, tot we rond 17:00 
uur te horen kregen dat we onze activiteiten per direct moesten 
staken. Een volle zaal aan publiek werd afgebeld en het hele tech-
nische team van Micha Wertheim voor zowel de theatervoorstel-
ling als filmopnames moest hun opbouwwerkzaamheden onver-
richter zake afbreken. Wat de cabaretprogrammering betreft is 
er een groot gat geslagen door corona, in 2020 stonden meerdere 
series van grote cabaretnamen geprogrammeerd (Daniël Arends 
12 keer in totaal, Hans Teeuwen 3 keer, Martijn Koning 4 keer, 
Roué Verveer 3 keer, Tim Fransen 3 keer). Vanwege het aantal 
kaarten wat hier op voorhand al voor verkocht was, was het niet 
mogelijk deze voorstellingen in een kleinere setting te spelen. 
Voor zowel artiest als publiek was het meerdere keren schuiven 
met voorstellingsdata door de steeds weer nieuwe onzekerheid 
over de maatregelen geen pretje, om het zacht uit te drukken.  
 
Gelukkig kon er soms toch iets plaatsvinden op cabaretgebied. 
Kasper van der Laan speelde in september zes keer zijn voorstel-
ling De Weg Naar SuccesGeluk in een setting waarbij het publiek 
op anderhalve meter zat. En tijdens de zomerprogrammering 
verzorgde Anuar een aantal optredens voor een publiek van 30 
personen. 
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Projecten die er in 2020 uitsprongen:

Met Mabrouk maakten Nasrdin 
Dchar, Fadua El Akchaoui en het 
Amsterdams Andalusisch Orkest in 
samenwerking met het Rotterdamse 
Theater Zuidplein een ode aan 50 
jaar Marokkaanse migratie. De 
voorstelling was als eenmalig bedoeld 
maar kreeg op ons verzoek een 
feestelijke reprise in de Meervaart. 
Aan de hand van de migratieverhalen 
van de ouders van Fadua en Nasrdin 
werd het publiek meegenomen naar 
het Nederland van 50 jaar geleden. 

De feelgood-musical Kinky Boots 
met een maatschappelijk relevant 
onderwerp was een mooie invulling 
van ons profiel als toegankelijk 
theater binnen een grootstedelijke 
context. De voorstelling maakte bij de 
première in de Meervaart (november 
2019) de tongen los en was begin 
2020 opnieuw een week te zien.  
 
Na meerdere uitverkochte optredens 
van Showponies in 2018 speelde Alex 
Klaasen ook deel 2 van zijn revue 
in de Meervaart. "Showponies 2 is 
zijn meest persoonlijke show, omdat 
hij doet wat-ie moet doen", schreef 
NRC Handelsblad. "Zoiets noemen ze 
innerlijke noodzaak. In afwisselend 
frivole zang- en dansnummers 
en ernstige liedjes en scènes, in 
alle opzichten gesteund door een 
ijzersterk tableau de la troupe, laat hij 
zien hoe het is om diepe eenzaamheid 
te kennen omdat je niet zo bent als 
iedereen. Lees: als hetero’s. En hoe je 
daarin je weg moet vinden" .  

Met Jihad van Liefde hadden we een 
succesvolle première van een eigen 
productie. Het artistieke concept 
startte bij de Meervaart en werd 
succesvol tot voorstelling vertaald 
met de tekst en bewerking van Sarah 
Ringoet in de regie van Eran Ben 
Michaël. Mohammed El Bachiri was 
bij de première zichtbaar geraakt en 
dankbaar voor deze bewerking van 
zijn verhaal. 
 
Op 1 juni mochten de deuren 
weer op een kier en konden we 
per voorstelling 30 toeschouwers 
ontvangen. Het was bijzonder dat we 
dat konden doen met de toppianist 
Feiko Deutekom uit Nieuw-West die 
werk van Philip Glass speelde. Juist 
in de intieme setting kwam het werk 
extra tot zijn recht. Dit was ook het 
geval bij de voorstelling Dope van 
Sadettin Kırmızıyüz. Het geringe 
publiek dat aanwezig was zorgde voor 
extra concentratie en betrokkenheid 
tussen publiek en speler.  
 
Later in het seizoen sprong op dit 
gebied ook de productie Niet de Vaders 
van Minoux & Eelco Smits in het 
oog. Publiek en spelers zaten samen 
op het toneel van de Rode Zaal. De 
voorstelling is een onconventioneel 
onderzoek naar ouderschap en 
maakte grote indruk.
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“Andreas Hannes heeft  
de huppel tot hart en  
hoofdzaak verheven"

— de Volkskrant 

We bouwden een clubsetting voor 30 personen en  
nodigden onze verwante gezelschappen uit voor een  
aangepast programma. ICK Dans Amsterdam bracht via 
hun nieuwe samenwerkingspartner Dansmakers Amster-
dam het programma ICK TIPT: Andreas Hannes The City. 
Met zijn afstudeervoorstelling van de School voor Nieuwe 
Dansontwikkelingen won hij het Moving Forward Traject. 
 
Marco Gerris van ISH, kind aan huis bij de Meervaart, trad 
uit zijn comfortzone met een voorstelling gebaseerd op 
improvisatie (live muziek, MC en dans). Dit zaadje groeide 
later uit tot de voorstelling ISHterious en ging uiteindelijk 
op tournee.

Artistiek coördinator en regisseur Christiaan Mooij hield 
een M-Talk Live (zowel voor live publiek als online) met  
choreografen Pieter C. Scholten en Emio Greco van ons 
huisgezelschap ICK Dans Amsterdam, waarin ook een  
fragment van Sweet Like a Chocolate werd gedanst. Later 
schitterde deze dansparel nog eens in zijn volledige versie. 
Sweet Like a Chocolate werd meerdere malen genoemd in 
beste voorstellingslijsten 2020 en danseres Maria Callens 
werd in dit duet genomineerd voor de Zwaan voor 'meest 
indrukwekkende dansprestatie' op de Nederlandse Dans-
dagen. 

Het UD Festival (i.s.m. het Amsterdams Andalusisch Orkest) 
ging in aangepaste vorm door. Diverse podia in Nederland 
omarmde de ud als toonaangevend instrument met brede 
muzikale variatie. De focus lag op makerschap tussen 
Nederlandse ensembles en nationale en internationale ud- 
spelers. Zie bij het hoofdstuk 4 (p. 18) hoe dit onder andere 
leidde tot een bijzondere samenwerking met het Muziek- 
gebouw aan 't IJ.

LIVE
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Hoogtepunt voor het voortgezet on-
derwijs was Wie is de Baas? van Stu-
dio 52nd over racisme. Doordat het 
script volledig bestaat uit teksten 
die zijn geschreven door vmbo-leer-
lingen, sluit de stijl en het onder-
werp goed aan bij de doelgroep. 
Deze jongerentaal is bijzonder en 
van meerwaarde in het VO-aanbod. 
In het nagesprek werd institutioneel 
racisme besproken en hoe daarmee 
om te gaan, er bleek veel herkenning 
te zijn onder de leerlingen.

Hoogtepunt voor het basisonderwijs 
was Wijzer van MAAS Theater en 
dans. Deze dansvoorstelling werd 
op uitnodiging van MAAS gemaakt 
door Remses Rafaela (a.k.a. B-boy 
Muis). Zijn dansidioom van  
acrobatiek, hiphop en Afro- 
Caraïbische dans en muziek  
verrijkte het bestaande jeugd- 
aanbod. Fijn dat kinderen krijgen 
te zien wat er qua dans en muziek 
buiten de Nederlandse grenzen nog 
méér bestaat! Deze voorstelling 
speelde in Meervaart voor bijzonder 
onderwijs. De dansers maakten na 
de voorstelling een warm contact 
met deze kinderen met een  
beperking.

Cinekid begon ooit in de Meervaart 
en keerde dit jaar bij ons terug als 
een belangrijke aanvulling op het 
jeugdaanbod in de herfstvakantie. 
Eén van de films was Amira. Deze 
ontroerende documentaire gaat 
over een Nederlands-Marokkaans 
meisje dat kampioen kickboksen is 
en bespreekt de onvoorwaardelijke 
steun van haar passie door haar 
vader.

Het aanbod aan familievoorstellin-
gen was een stabiele factor in de 
programmering die met aangepaste 
aantallen twee keer uitverkocht 
speelde op één dag. Voorbeelden 
hiervan zijn Ssst 2+ van ROSE 
Stories, Het best bewaarde geluid ter 
wereld 5+ van Maxtak en het eerder 
genoemde Wijzer 4+ van MAAS. 

Bij de schoolvoorstellingen was het ook een proces 

van verplaatsen, aanpassen en annuleren, maar 

Meervaart heeft er alles aan gedaan om niet te 

sluiten. De schoolvoorstellingen zijn doorgegaan 

voor maximaal 140 bezoekers in de anderhalve meter 

setting. Ook tijdens het geldende maximum van 30 

bezoekers hebben de voorstellingen plaatsgevonden, 

wat zorgde voor een intiemere setting en directer 

contact met de spelers tijdens nagesprekken.
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Theaterprogramma

2020 2019

GENRE VOORSTELLINGEN BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS

CABARET 43 9.107 85 40.177

DANS 26 3.207 30 9.635

FAMILIE 7 3.253 12 5.633

JEUGD 34 2.382 37 3.403

TONEEL/THEATER 29 3.401 55 18.289

MUZIEK POP/WERELD/JAZZ 21 3.637 30 12.566

MUZIEKTHEATER 1 22 5 1.182

OPERA 0 0 1 108

SHOW/MUSICAL 14 7.423 27 14.172

LITERAIR/LEZING/SPECIAL 6 896 2 455

SCHOOLVOORSTELLING 13 2.475 18 3.195

OP LOCATIE 7 1.158 38 19.428

     

TOTAAL 201 36.961 340 128.243

     

HUISGEZELSCHAPPEN  
EN COPRODUCTIES 46 5.293 74 31.192

PROGRAMMERING  
OVERIG NATIONAAL 151 30.009 231 80.238

PROGRAMMERING  
INTERNATIONAAL 4 1.659 35 16.813

   340 128.243

TOTAAL 201 36.961   

     

TOTAAL EXCL. OP LOCATIE 194 35.803 302 108.815

     

LOKALE (CO)PRODUCTIES EN 
BUURTPROGRAMMERING 44 2.051 109 10.827

     

TOTAAL 245 39.012 449 139.070

2020 2019

VOORSTELLINGEN BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS

COMMERCIËLE VERHUUR 32 6.886 117 34.476
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2.1. Inleiding

De Meervaart is een plek voor presenteren, leren en maken.  

Door maakprocessen te faciliteren en te initiëren hebben we invloed 

op de ontwikkeling van relevant aanbod. Daarbij worden we als huis 

gevoed door wat makers beweegt. Dit leidt tot projecten die er toe 

doen. Hoewel corona zorgde voor veel beperkingen zijn er op het 

maakgebied in 2020 toch een aantal bijzondere dingen gebeurd.

De Meervaart 
als aanjager van 
nieuw aanbod 2 
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2.2. Huisgezelschappen  
        & (co)producties

In 2020 waren er een paar in 

het oog springende activiteiten 

met de huisgezelschappen. 

Ten eerste waren er de 

premières van Hoe Ik Talent 

Voor Het Leven Kreeg en Jihad 

van Liefde. Beide projecten 

kenden een intensieve artistiek-

inhoudelijke en productionele 

samenwerking van de 

huisgezelschappen  

en de Meervaart. 

In Hoe Ik Talent Voor Het Leven Kreeg 
vertellen vijf acteurs, vijf muzikanten 
en vijftig mensen met een vluchtver-
leden het indringende én humoris-
tische verhaal van Semmier Kariem, 
een jonge man die asiel aanvraagt in 
Nederland. Semmier droomt van een 
nieuw leven, maar het AZC wordt voor 
hem een bijna magisch dorp waar hij 
eindeloos wacht. 

In deze kleurrijke voorstelling  
kwamen theater, muziek en dans sa-
men in een groots opgezette theater-
beleving. De huisgezelschappen bun-
delden hun krachten en plaatsten het 
AZC als een dorp met eigen wetten en 
regels op het toneel. Samen met vijftig 
spelers met een vluchtverleden, die het 
verhaal van Semmier op hun eigen ma-
nier aan den lijve hebben ondervonden, 
vertelden zij dit bijzondere verhaal van 
Rodaan Al Galidi in het theater.

Op 1 maart 2020 ging onze succes-
volle voorstelling Jihad van Liefde in 
première. De voorstelling kreeg goede 
kritieken van publiek en pers en werd 
in vele lijstjes genoemd als één van de 
beste voorstellingen van het afgelopen 
seizoen. Acteur Mohammed Azaay 
komt volgens hen zelfs in aanmerking 
voor een Louis d’Or. Door de corona- 
ontwikkelingen hebben we de tour 
moeten staken. Grofweg konden we 
tweederde deel van de tournee niet 
meer spelen. Als de ontwikkelingen 
rond het virus het toestaan wordt 
een deel van de voorstellingen in het 
voorjaar van 2022 ingehaald. Hiervoor 
hebben we in 2020 aanvullende finan-
ciële ondersteuning ontvangen van de 
fondsen. 
 
Jihad van Liefde is een rauwe, muzikale 
en inspirerende voorstelling over een  
gewone man die – getroffen door het  
noodlot – zichzelf tot een haast 
bovenmenselijke gedachte dwingt. 

Een man die haat bestrijdt met liefde 
en menselijk blijft terwijl hem iets 
onmenselijks is aangedaan, getroffen 
door het verlies van zijn grote liefde en 
de moeder van zijn drie kinderen bij de 
terreuraanslag in de Brusselse metro 
(2016). Een bijzonder verhaal over 
liefde, pijn en verzoening.  
 
De voorstelling is geproduceerd met 
Senf Theaterpartners in samenwer-
king met onze huisgezelschappen 
George & Eran Producties en het 
Amsterdams Andalusisch Orkest. Het 
oorspronkelijke verhaal van Mohamed 
El Bachiri, opgetekend door David van 
Reybrouck, is bewerkt door de Vlaam-
se theatermaakster en –schrijfster  
Sarah Ringoet. Het stuk wordt ge-
speeld door acteur Mohammed Azaay 
en is doorspekt met een muzikaal 
narratief van het Amsterdams Andalu-
sisch Orkest. De regie is verzorgd door 
Eran Ben-Michaël, de scenografie door  
Marcel Kranendonk en Erik  
Kouwenhoven.

“Aan de emotionele lading  
van deze geïnspireerde 

voorstelling ontkom je niet”

— NRC over Hoe Ik Talent  
Voor Het Leven Kreeg 

"Deze 'Jihad van Liefde' is een 
oprechte en hartverscheurend 

breekbare strijdkreet tegen 
wrok en onbegrip... dat je recht 

in het hart treft"

— Trouw 
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De Meervaart is ook een thuis voor 
makers. Ondanks de coronabeperkingen 
konden we ICK Dans Amsterdam en Ja-
kop Ahlbom ruimte bieden voorstellingen 
in huis te repeteren en af te monteren. 
Hierdoor konden projecten als Blasphemy 
Rhapsody (ICK Dans Amsterdam) en SY-
ZYGY (Jakop Ahlbom Company) worden 
gemaakt en gemonteerd. De periode van 
de lockdown en beperkte opening werd 
ook gebruikt om het publiek nader kennis 
te laten maken met onze huisgezelschap-
pen. Zo organiseerden we M-Talks Live 
met Pieter en Emio (ICK Dans Amster-
dam) en Jakop Ahlbom (Jakop Ahlbom 
Company) waarin Christiaan Mooij 
met hen in gesprek ging over hun werk 
ondersteund met beeldmateriaal. Deze 
gesprekken waren deels live en deels 
online te volgen. Met het Amsterdams 
Andalusisch Orkest hebben we gezamen-
lijk met Frascati Theater tuinconcerten 
georganiseerd in de Lodewijk Van Deys-
selbuurt. Dit gaf de bewoners verlichting 
gedurende de lockdown in de eerste helft 
van 2020. 

2.3. Projecten met verwante  
       makers en samenwerkings- 
       verbanden 
 
In 2020 speelden nog enkele voorstel-
lingen van SSST! door ROSE Stories en 
Studio Figur. Deze peutervoorstelling re-
peteerde in 2019 in de Meervaart en ging 
in première in de Blauwe Zaal. Daarnaast 
ondersteunden we de eerder genoemde 
voorstelling Mabrouk en maakten we 
afspraken met Bodil de la Parra voor 
een voorstelling over de periode dat zij 
opgroeide in een flat vlakbij de Meervaart. 
Ter introductie van dit plan is er tijdens 
de lockdown met de maker een M-Talk 
live georganiseerd. Het project gaat in 
het najaar van 2021 in première. 

De pandemie had ook invloed op twee 
locatieprojecten waar de Meervaart bij 
betrokken was. Hamlet was een groots be-
doelde voorstelling van de Toneelmakerij 
en De Krakeling in samenwerking met de 
Meervaart in Broedplaats Lely. Schrijver 
Abdelkader Benali maakte een genadeloze 
bewerking van Hamlet, over een wereld 
waar vriendschappen onder druk komen 
te staan, het sociale vangnet is opgerold 
en iedereen in een vrije val verkeert. Vlak 
voor de première moest het project  
afgebroken worden. 
 
Toneelgroep Dood Paard wilde in een 
grote kas tussen flats in Nieuw-West de 
voorstelling Honger spelen. Het zou een 
voortzetting zijn van de eerdere samen-
werking tussen het gezelschap, Frascati 
en de Meervaart (The Tragedy of Slaugh-
tervaart). Aanvankelijk zou het in het 
voorjaar van 2020 spelen maar werd het 
verplaatst naar de zomer. Ook toen was 
het onmogelijk om de voorstelling onder 
de coronabeperkingen te spelen. Op 
basis van het vooronderzoek zijn er wel 
een fototentoonstelling en drie podcast 
afleveringen gemaakt.
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Met Young Amsterdam hebben we in 2020 opnieuw het 
Award Gala georganiseerd. Na intensieve ondersteuning 
in eerdere edities kon de organisatie deze avond in 2020 al 
een stuk meer op eigen kracht organiseren. In het pro-
gramma waren er ook nadrukkelijkere verwijzingen naar 
de Meervaart-programmering. Hierdoor wordt het steeds 
meer een gezamenlijke activiteit en een start om de achter-
ban van Young Amsterdam te verleiden om ook op andere 
momenten in het jaar naar de Meervaart te gaan.
 
Tijdens deze avond werd wederom de jongerenburge-
meester van Amsterdam gekozen. Op 31 januari 2020 ging 
Mark Rutte in de Rode Zaal in gesprek met de jongeren 
van Young Amsterdam. Aan de hand van brieven werden 
belangrijke onderwerpen geagendeerd en werd de minis-
ter-president uitgedaagd tot een echt gesprek. Vooraf at 
Rutte met de organisatie in de kleedkamer en na afloop 
werd door Rutte nog lang nagepraat. Tijdens het schrijven 
van het jaarverslag hoorden we dat Mourad el Otmani 
(initiator en drijvende kracht achter Young Amsterdam) 
tweede is geworden als Amsterdammer van het Jaar 2020. 

Het experiment met Oxville Cinema 
is het afgelopen jaar gestopt. De 
Meervaart is eerder met overtuiging 
de samenwerking aangegaan.  
Helaas leert de praktijk dat een 
reguliere filmprogrammering niet 
tot zijn recht komt, al gaat samen-
werking van theater en film op 
thematisch niveau wel goed. Cinema 
vraagt om continuïteit en zeker-
heid. Film laat zich niet beperken 
tot eenmalige titels vertoond op 
onregelmatige voorstellingsavon-
den. Ook vraagt een filmzaal een 
andere technische inrichting dan 
een theaterzaal.

In 2020 zou het boekengala en de 
literatuurprijs van Nieuw-West haar 
tweede editie beleven in de Blauwe 
Zaal van de Meervaart. Helaas moes-
ten we 12 maart enkele uren voor 
aanvang het evenement afblazen. 
Door het grillige verloop van de pan-
demie is het helaas niet gelukt om 
voor dit event in de Meervaart een 
vervangende avond te vinden. Dat 
vinden we jammer want we dragen 
het initiatief een warm hart toe.

Verder heeft de pandemie ervoor 
gezorgd dat meerdere projecten 
zoals de vrijheid-express van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei niet 
konden doorgaan. Ook een geplande 
avond op 4 mei rond de Soldaat van 
Zandvoort door Abdelkader Benali, 
Theater Na de Dam, 4-5 mei comité 
Sierplein en Amsterdam kon alleen 
doorgang vinden in de vorm van een 
podcast.

2.4. Lokale initiatieven
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2.5. Fonds ZOZ 

Sinds 2018 is de ZOZ Academy van Fonds 
ZOZ onderdeel van de Meervaart. Dit 
bijzondere fonds richt zich op verhalen 
van nieuwe makers die raken, schuren, 
verbinden, de wereld bevragen of je aan 
het denken zetten. Door het ondersteu-
nen van deze projecten vermindert ZOZ 
de voedingsbodem voor extremisme, 
radicalisering en polarisatie in de  
Nederlandse samenleving.  
 
ZOZ is een unieke samenwerking tussen 
de Meervaart en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (PBCF). De Meervaart 
richt zich met de ZOZ Academy op jonge 
makers, die een eerste pilot, try-out of 
prototype met een financiële bijdrage en 
inhoudelijke ondersteuning uitwerken. 
Het PBCF richt zich op reguliere project-
aanvragen.  
 
Een speciale creatieve poule, met onder 
andere Yassine Boussaid (directeur), 
Christiaan Mooij (artistiek coördinator) 
en Rianca van Dijk (creatief producent 
Meervaart Studio) als leden, zorgt samen 
met een selectie van externen uit het veld 
voor het scouten, beoordelen en inhou-
delijk ondersteunen van jonge makers. 
Daarnaast is het vaste coördinatieteam 
van de Academy dagelijks actief vanuit  
de Meervaart, bestaande uit Elif Uzun  
en Robin Vermeulen. 

 
Door ZOZ hebben veel nieuwe makers 
zich verbonden aan het theater. Zo zijn er 
sinds haar start 28 makers ondersteund 
die een intensief traject hebben door-
lopen via de Academy, en tot eind 2021 
worden er nog tientallen nieuwe ma-
kers ondersteund. ZOZ heeft een nieuw 
netwerk aan makers aangeboord, dat nor-
maliter moeilijk hun weg vindt naar het 
theater. Door deze makers te ontvangen, 
stimuleren, adviseren en samen projecten 
op te bouwen is er een sterke en blijvende 
relatie ontstaan. Verschillende makers 
zijn sinds het ZOZ Academy traject regel-
matig terug te zien op ons podium of in 
de repetitieruimten. Ook brengen zij hun 
achterban mee de zalen in, waardoor er 
voor ons een nieuwe stroom aan bezoe-
kers ontstaat. 
 
Met dit fonds in huis onderstreept de 
Meervaart de waarde van haar maat-
schappelijke betrokkenheid; het laat zien 
dat cultuur van grote betekenis is voor 
onze maatschappij en een positieve  
verandering teweeg kan brengen tot  
diep in de haarvaten van de samenleving.

Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt 
bijzondere verhalen in de 
Nederlandse samenleving 
 
Verhalen die raken, schuren, 
verbinden, de wereld bevragen  
of je aan het denken zetten
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Na de gedwongen sluiting in maart werd met wisselend succes 
het lesjaar van Meervaart Jong online afgesloten. Vanuit Meer-
vaart Studio werden nieuwe programma’s gelanceerd zoals 
online masterclasses, de lockdown battle en ambassador talks.  
In september keerde de programma’s terug in de studio’s. Door 
het implementeren van een grondig coronaprotocol is een veilige 
omgeving gecreëerd voor deelnemers, workshopdocenten en 
beheerders.  
 
De online masterclasses waren een dermate groot succes dat 
ze na de heropening in digitale vorm op het programma bleven 
staan. Er gaat echter niets boven fysieke lessen in de studio’s, 
vooral voor kinderen jonger dan 8 jaar bleken digitale lessen niet 
geschikt en live ontmoetingen zijn van onschatbare waarde voor 
alle leeftijdsgroepen. De teleurstelling was daarom groot toen we 
aan het einde van het jaar de deuren wederom moesten sluiten.  
 
De Meervaart wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren kennis 
laten maken met de waarde en schoonheid van podiumkunsten, 
zowel onder als na schooltijd en zowel in fysieke setting als 
online. Door het netwerk van wijkorganisaties en scholen en de 
inbreng van onze huisgezelschappen is er voor elke deelnemer 
een passende activiteit binnen de gebieden kennismaken, ont-
wikkelen, bekwamen en excelleren. Samen met het Jongeren- 
cultuurfonds 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 

3.1. Inleiding

Van de nood werd een deugd gemaakt en het internet is ontdekt 

als plek voor creatief aanbod voor kinderen en jongeren.

het Jongerencultuurfonds. Dat dit ondanks corona gelukt is, is 
te danken aan de veerkracht van de medewerkers en de solide 
basis van de programma’s: wat we doen, doen we goed en er 
blijft onverminderd behoefte aan creatieve ontplooiing en live 
ontmoetingen.   
 
Voor evenementen zoals het Meervaart Jong Festival en Break A 
Leg werd binnen de coronabeperkingen geen ruimte gevonden.  
De voorronde van Kunstbende Noord-Holland werd coronaproof 
en met publiek uit vier verschillende landen via livestream  
georganiseerd. 
 
Rondom actualiteiten zoals Black Lives Matter en 75 jaar vrijheid 
werden voorstellingen gemaakt en gepresenteerd met en door 
onze jonge makers. Het Theater Lab maakte onder leiding van 
Lost Project de voorstelling Game Over. Tijdens het Town Tales 
Festival ging het stuk in première. Dit festival is een samenwer-
king tussen Frascati en de vier Amsterdamse cultuurhuizen Bijl-
mer Parktheater, Tolhuistuin, Podium Mozaïek en de Meervaart.  
 
Uit de samenwerking met Theater Na de Dam en DEGASTEN 
ontstond de luistervoorstelling Vrijzicht met in de hoofdrol veer-
tien spelers van Meervaart Jong. De spelers voerden gesprekken 
met ouderen over de Tweede Wereldoorlog en op basis van deze 
verhalen werd het script geschreven. De voorstelling zou op 4 en 
5 mei spelen, maar werd omgevormd tot een luistervoorstelling 
die online te beluisteren was (p. 19).

Talent- 
ontwikkeling  
en educatie3 
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3.2. Resultaten in relatie tot doelstellingen   
       2017-2020
Inhoudelijk werkten we deze beleidsperiode aan het nog 
beter op elkaar afstemmen van het aanbod voor de  
verschillende leeftijdsgroepen. Door middel van geza-
menlijke docentendagen en intensiever overleg bewegen 
de programma’s van Meervaart Jong en Meervaart Studio 
meer naar elkaar toe. Ook zijn de dwarsverbanden met 
educatie, (jeugd)programmering, huisgezelschappen en 
externen verder doorgetrokken. De inzet van artistiek 
coördinatoren op het gebied van dans en theater heeft 
hierin een rol gespeeld. 
 
In 2020 deden vijf deelnemers van Meervaart Jong met 
eigen werk mee aan Kunstbende. Twee deelnemers vielen 
in de prijzen, waarvan één ook een landelijk prijs mee 
naar huis mocht nemen. 
 
Ook is er voorwerk gedaan voor de naderende nieuwe be-
leidsperiode. De focus in de nieuwe beleidsperiode ligt op 
het verbeteren van de kwaliteit en het verder verdiepen 
van de programma’s. Zo is er afscheid genomen van de 
leslocatie in Westerpark waardoor er meer ruimte (vooral 
in tijd, geld en aandacht) is gecreëerd voor het verwezen-
lijken van aankomende doelstellingen.

3.3. Uitgebreid lokaal en stedelijk netwerk 

Net als binnen de programmering zoekt de Meervaart 
ook binnen haar educatieve activiteiten naar een verbin-
ding met andere educatie-aanbieders en netwerkorgani-
saties binnen en buiten Nieuw-West om zo haar bereik en 
effectiviteit te vergroten. 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. Met De Krakeling, Stadsschouwburg 
Amsterdam, De Toneelmakerij, Podium Mozaïek en  
Bijlmer Parktheater werken we nauw samen op het 
gebied van werving en planning van scholenbezoek. Ruim 
400 leerlingen van diverse vmbo-scholen namen deel aan 
een creatief project in de Meervaart of op school. Ook 
vond opnieuw het project De Speelvloer plaats, waarbij 
270 leerlingen van de Goeman Borgesiusschool theaterles 
kregen en aan hun taal- en sociale vaardigheid werk-
ten en bezochten ruim 2.000 Basisschoolleerlingen een 
jeugdvoorstelling in de Meervaart.

Op het gebied van doorstroom naar het kunstvakonder-
wijs zijn de partnerschappen met Foam en de Neder-
landse Filmacademie voortgezet. Met Foam organiseer-
den we het Foto Lab (inclusief expositie) onder leiding 
van fotograaf Khalid Amakran en het project I AM: MY 
STORY met fotograaf Lesley Adu met inclusiviteit als 
thema. Deelnemers aan het Foto Lab krijgen na afloop 
de mogelijkheid door te stromen binnen het program-
ma van Foam Forward. Met de Filmacademie is in 2018 
een traject gestart waarbij studenten van de academie 
lesgeven aan deelnemers van het Film Lab en helpen bij 
hun producties. Het doel is om cultureel divers talent te 
interesseren voor het filmvak. Het eindresultaat van het 
Film Lab in 2020 is online gepresenteerd met maar liefst 
100 kijkers.  
 
In 2020 kwam een nieuwe samenwerking tot stand met 
Amnesty International. Deelnemers van het Film Lab 
werkten aan drie pilot afleveringen voor het YouTube- 
kanaal met de titel ‘FF EERLIJK’ waarvan de derde  
aflevering maar liefst 325.000 kijkers trok. Samenwer-
kingen zoals deze zijn waardevol, omdat ze deelnemers 
de kans bieden om aan hun creatieve portfolio te werken 
buiten de veilige, vertrouwde muren van de Meervaart. 
Een mooi voorbeeld was ook hoe jong talent de kans 
kreeg om in de buitenruimte van Muziekgebouw aan 't 
IJ (tijdens de terrasprogrammering) muziek te draaien 
via de DJ booth. Een ervaring om met bijzonder uitzicht 
platen te draaien voor het publiek van dit podium.

14JAARVERSLAG 2020

Voor identificatiedoeleinden

Controleverklaring afgegeven
d.d. 26 meil 2021

Voor identificatiedoeleinden

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 13 april 2021



3.4. Bereik en activiteiten
         ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR TOELICHTING

2020 BEOOGD BEREIK 2020 2019

Talentontwikkeling
kortdurend < 6mnd

103 ACTIVITEITEN
126 DEELNEMERS

100 DEELNEMERS 174 DEELNEMERS

Talentontwikkeling  
langdurend > 6 mnd

72 ACTIVITEITEN
63 DEELNEMERS

50 DEELNEMERS 101 DEELNEMERS

TOTAAL 175 ACTIVITEITEN
189 DEELNEMERS

Kunst & Cultuureducatie • Schoolgebonden (in Amsterdam)

PO  
(voorstellingen, inleidingen  
& workshops)

330 LESSEN
10 VOORSTELLINGEN
3.690 DEELNEMERS
1.842 BEZOEKERS

560 LESSEN
3.200 DEELNEMERS

PO 275 LESSEN
2.060 DEELNEMERS

VO  
(voorstellingen & workshops)

34 LESSEN
3 VOORSTELLINGEN
61 DEELNEMERS
31 BEZOEKERS

30 LESSEN
500 DEELNEMERS

VO 4 VOORSTELLINGEN
622 DEELNEMERS

VMBO 15 LESSEN
8 DEELNEMERS

480 LESSEN
400 DEELNEMERS

VMBO 155 LESSEN
410 DEELNEMERS

S(V)O 45 LESSEN
4 VOORSTELLINGEN
427 DEELNEMERS
223 BEZOEKERS

10 LESSEN
50 DEELNEMERS

S(V)O 12 LESSEN
54 DEELNEMERS

TOTAAL 424 LESSEN
17 VOORSTELLINGEN
4.186 DEELNEMERS
2.096 BEZOEKERS

Kunst & Cultuureducatie • Niet-schoolgebonden

4 – 12 jaar 734 LESSEN
668 DEELNEMERS

2.100 LESSEN
900 DEELNEMERS

4 – 12 JAAR 1.892 LESSEN
959 DEELNEMERS

12 – 18 jaar 582 LESSEN
762 DEELNEMERS

500 LESSEN
320 DEELNEMERS

12 – 18 JAAR 258 LESSEN
412 DEELNEMERS

>18 jaar 104 LESSEN
334 DEELNEMERS

500 LESSEN
200 DEELNEMERS

>18 JAAR 530 LESSEN
313 DEELNEMERS

Totaal 1.420 LESSEN
1.764 DEELNEMERS

Online

ONLINE 607.422 STREAMS / 
VIEWS / KIJKERS
182 DEELNEMERS

0 ALLE ONLINE  
ACTIVITEITEN

56.700 STREAMS / 
VIEWS / KIJKERS
7 DEELNEMERS

TOTAAL 607.422 STREAMS / 
VIEWS / KIJKERS 
182 DEELNEMERS
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TOELICHTING OP BEREIK & ACTIVITEITEN

 y Corona heeft vanzelfsprekend grote invloed gehad op de 
cijfers in 2020. Een groot deel van het programma werd 
gecanceld of in een andere vorm uitgevoerd. De school-
gebonden activiteiten zijn bovengemiddeld hard geraakt 
door de coronabeperkingen. Veel scholen (voornamelijk 
VO) sloten de deuren voor buitenstaanders of besloten 
geen activiteiten buiten het schoolgebouw te ondernemen 
(vooral PO). 

 y Het aantal deelnemers aan de programma’s van  
Meervaart Jong is in 2020 flink geslonken. Door het 
aflassen van het Meervaart Jong Festival, de open dagen 
en de Zomerweek waren er minder wervingsmomenten. 

Ouders waren daarnaast voorzichtig met het inschrijven 
van kinderen, omdat corona veel onzekerheden met zich 
meebrengt. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van 
de kinderen en vrezen voor het tussentijds stoppen van 
het lesseizoen door strengere coronaregels. 

 y Het bereik via online activiteiten is in 2020 groter dan 
ooit. De succesvolle samenwerking met Amnesty  
International draagt hier fors aan bij, maar ook de  
lancering van nieuwe online programma’s zoals de 
Lockdown Battle op YouTube en de Ambassador Talks op 
Instagram.
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4.1. Inleiding

De vorige hoofdstukken kennen al veel directe en indirecte 

verwijzingen naar samenwerkingsverbanden waar de 

Meervaart bij betrokken is. Wederzijdse inspiratie tussen 

instellingen en tussen makers en instellingen is voor ons 

belangrijk. Een genereuze houding tot elkaar is zowel 

goed voor het algemene cultuurklimaat van de stad als 

de ontwikkeling van de partners. Samen kom je tot betere 

ideeën en tot een betere uitvoering. Het geeft ook ruimte 

om iets nieuws te proberen en risico te spreiden.  

 

Amsterdam krijgt daarmee een cultuuraanbod waarbij 

instellingen elkaar aanvullen en versterken. Het publiek 

komt zo in aanraking met nieuwe vormen van aanbod 

en wordt verleid om programma’s te bezoeken op andere 

locaties bij voor hen (nog) onbekende instellingen.  

 

Vanzelfsprekend heeft corona een negatieve invloed 

gehad op geplande samenwerkingen, maar er zijn ook 

nieuwe samenwerkingen tot bloei gekomen zoals met 

Amsterdam Museum en het Muziekgebouw aan 't IJ. 

Het belang  
voor Amsterdam 4
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Town Tales 
TOWN TALES is een festival waarin Bijlmer Park- 
theater, Tolhuistuin, Meervaart, Frascati en Podium  
Mozaïek samenwerken in de organisatie en programmering 
van nieuwe, diverse theatermakers. Gezamenlijk presente-
ren zij in Frascati een reeks voorstellingen die bij de vier  
Amsterdamse Cultuurhuizen zijn ontstaan en ontwikkeld. 
Een driedaags programma met jong Amsterdams talent  
dat met theater, dans, spoken word, storytelling (en meer) 
een nieuw verhaal vertelt.  
 
Gelukkig lukte het om het festival te verplaatsen naar een 
moment dat voorstellingen met 30 man publiek was toege-
staan. De eerder genoemde voorstelling Game Over, dat we 
samen met Lost Project maakte, kreeg hierdoor de kans om 
te spelen. Met de zeer lovende recensie op de Theaterkrant 
("Bruisend spel met ongeschreven witte regels... Een gewaagde 
monoloog, briljant gespeeld met humor en scepsis") kreeg de 
voorstelling ook een breder bereik en de verdiende erken-
ning. We zijn extra dankbaar voor de inzet van Frascati die 
deze uitvoering mogelijk maakte.

Amsterdam Museum
De Meervaart heeft afgelopen jaar meegewerkt aan de  
digitale tentoonstelling Corona in de Stad. In de tentoon-
stelling toont het Amsterdam Museum de impact van het 
coronavirus op de stad Amsterdam en haar bewoners.  
 
Corona in de Stad is een levende, groeiende tentoonstelling 
én een luisterplatform. Iedereen kon een verhaal inzenden 
– van ontroerende reportages van bezoek op afstand aan 
naasten tot verstilde foto’s van de lege stad; van aangrijpen-
de berichten vanuit de vitale sectoren tot creatieve ver-
beeldingen van het leven in quarantaine. De deelnemende 
partnerorganisaties, waaronder de Meervaart, laten zien wat 
zij de afgelopen maanden aan verhalen en beelden hebben 
verzameld.

In de online tentoonstellingszaal van de Meervaart geven we 
een digitaal inkijkje in ons theater in coronatijd.  
 
Het is stil in de Meervaart. Waar normaal iedere week veel men-
sen ons gebouw binnenlopen voor voorstellingen, films,  
ontmoetingen en congressen mag er nu niemand naar binnen. 
Geen reuring in het gebouw en geen gezellige gesprekken in de 
foyer, maar vooral geen mooie, ontroerende of grappige geza-
menlijke ervaringen in de zalen. In deze digitale tentoonstelling 
willen wij graag verhalen vertellen over wat het betekent als het 
theater opeens dicht moet, voor de medewerkers, makers  
en publiek. Maar ook over wat wél kan.

Muziekgebouw aan 't IJ
Zoals eerder opgemerkt kreeg de samenwerking in het 
kader van het UD Festival door de coronamaatregelen een 
mooi vervolg. Het begon met een serie sneak preview ud 
concerten tijdens de terrasprogrammering in de zomer en 
groeide uit tot spectaculaire crossovers tussen jazz, wereld 
en impro in de zalen met livestream verbinding. Onder de 
titel: Up Close! maakten we gezamenlijke concerten met 
onder andere harpiste Lavinia Meijer. In de max. 30  
personen setting zat het publiek ‘dichtbij’ de artiest op  
het podium en was de afstand zelfs korter tussen maker  
en bezoeker. 

4.2. Samenwerkingen
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SLATE: BLACK. ARTS. WORLD
In 2020 vond ook de afronding van het Europees samen-
werkingsproject SLATE: BLACK. ARTS. WORLD samen 
met ICK Dans Amsterdam plaats.. Het was een Europees 
programma met als doel om inclusiviteit in de podium-
kunsten te bevorderen.  
 
Dit gebeurde onder andere door het vergroten van de 
zichtbaarheid en de carrièremogelijkheden van makers 
en creative producers van kleur in de podiumkunsten. Het 
programma bestond uit lezingen, trainingen, workshops, 
delen, ervaren, beleven en verbinden. In de herfst van 
2020 was er bijvoorbeeld een online debat over inclusieve 
kunst vanuit Blauwe Zaal tijdens de Nederlandse Dans- 
dagen i.s.m. de NAPK. 

SLATE startte in Engeland (Sheffield). In 2019 en 2020 
verenigden Nederland (Amsterdam), Portugal (Lissabon 
– Teatro Griot) en ook weer Engeland (Sheffield – Eclipse) 
zich in een pilotproject. Vanuit elk partnerland werden 
er twee culturele leiders (creative producer en maker) 
aangesteld. Deze samenwerking zorgde voor een totale 
representatie van mensen uit de sector en verbetering op 
alle niveaus op het gebied van inclusiviteit. Het Neder-
landse uitvoerende SLATE-team bestond uit:  Priscilla 
Macintosh (creative producer) en Perry Gits (kunstenaar, 
theatermaker). Beiden hebben voortreffelijk werk verzet 
en we kijken als Meervaart en ICK Dans Amsterdam met 
hen hoe we dit een constructief vervolg kunnen geven. 

Fayage
In 2020 was de afronding van het 
mooie project Fayage.  Fayage – de 
reis stond in het teken van 50 jaar 
Marokkaanse migratie in Nederland, 
in 2019 precies 50 jaar geleden. 
Wij vierden dit verbond door stil te 
staan bij de betekenis van migratie 
voor Amsterdammers. Dit gebeurde 
niet enkel door terug te blikken naar 
het verleden, maar vooral ook bete-
kenis te geven aan migratie in het 
heden voor de diverse generaties in 
Amsterdam. Met het project Fayage 
ontstonden er mooie (stadsbrede en 
stadsoverstijgende) samenwerkin-
gen met partijen als het Amsterdam 
Andalusisch Orkest, ROSE Stories, 
Openbare Bibliotheek Amsterdam 
(OBA), VondelCS, No Man’s Art  
Gallery, Mahal Art Space, Atelier 
Kissaria en École Nationale  
d'Architecture de Tétouan.

4&5 mei herdenking 
Theater na de Dam 
Dit jaar waren de  
herdenkingen en  
vieringen rond 4 en 5 
mei anders dan normaal. 
Het jongerenproject van Theater na 
de Dam kon geen doorgang vinden 
in de voorstellingsvorm. Als alter-
natief was er wel de mooie podcast 
'Vrijzicht', die uitnodigde tot een 
coronaproof wandeling in Nieuw-
West. In het kader van de herden-
king waren we ook betrokken bij het 
eerder besproken project ‘De soldaat 
van Zandvoort’. 

Internationaal Theater  
Amsterdam
Dit jaar werkten we verder aan de 
intensivering van de samenwerking 
met ITA. Vooruitlopend op de plan-
nen in kader van het kunstenplan 
21-24 begonnen we met de geza-
menlijke programmering en PR van 
het festival Lieve Stad. Voorheen had 
de Meervaart een meer adviserende 
rol en met ingang van de geplande 
editie in 2021 trekken beide partijen 
gezamenlijk de kar. Daarnaast 
werkten we structureel verder aan 
aanvullende verbindingen en geza-
menlijke projecten op gebied van PR, 
programmering, talentontwikkeling 
en educatie. 
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5.1. Inleiding

De impact van corona had vanzelfsprekend veel invloed op de 

bedrijfsvoering. Los van de beperkingen en onzekerheden die alle 

maatregelen opleverden toonde de organisatie ook een grote mate van 

veerkracht en verbondenheid. Daarmee kwam niet alles tot stilstand 

maar werd er gezamenlijk gezocht naar en gewerkt aan wat er wel 

mogelijk was. Naast de behaalde resultaten geeft dit hoofdstuk ook 

een beeld van dat proces. 

Bedrijfsvoering5 
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5.2. Meetings & Events
Waar het jaar startte met een 
positieve en volle planning voor 
Meetings & Events, is deze planning 
volledig omgekeerd vanaf maart 
2020 door alle coronabeperkingen.  

De totaal behaalde commerciële ver-
huuromzet in 2020 is € 268.372 op 
basis van 32 zakelijke evenementen. 
De totale omzet inclusief catering 
is € 464.099. T.o.v. 2019 is dit zo’n 
40% omzetverlies. In de eerste drie 
maanden van 2020 is het grootste 
deel van de omzet behaald.  
 
Grote vaste klanten als ABN AMRO 
met zo’n 1.500 bezoekers, DDD  
Europe met maar liefst 1.900  
bezoekers zorgden voor een mooie 
start van het jaar in januari en 
februari. Halverwege de maand 
februari vond de inspiratiedag van 
UWV plaats met 600 deelnemers. 
Tot de eerste sluiting van 12 maart 
ontvingen wij nog zakelijke klanten 
als Amsterdam Symposium, GGD en 
Moving Adventures.

Met de lockdown van maart kwam 
ook een abrupt einde aan de fysieke 
zakelijke evenementen. Direct na de 
sluiting zijn alle campagnes direct 
aangepast. Deze waren vanaf toen 
gericht op zichtbaar blijven en con-
tact houden met de klanten.  
 
Veel tijd en energie is er gestoken in 
het verplaatsen, en een enkele keer 
volledig annuleren, van zakelijke 
evenementen. Om zekerheid in te 
bouwen voor de financiële positie 
van de Meervaart heeft Meetings & 
Events de voorwaarde gesteld om 
een aanbetaling van 20% te ontvan-
gen alvorens de definitieve boeking 
te verplaatsen naar najaar 2020, 
voor 2021 en 2022 geldt een aan-
betaling van 10% extra. In de eerste 
helft van het jaar werden boekingen 
verplaatst naar de tweede helft van 
2020. Waarna vrijwel alle bestaande 
boekingen zijn verplaatst naar 2021 
en zelfs 2022. 

Inspelend op de veranderende markt  
en online behoefte van onze (nieuwe) 
klanten hebben wij samen met 
audiovisueel partner Eventfabriek 
livestream pakketten ontwikkeld.

Na de zomer waren er vanuit de 
Meervaart meerdere livestream/  
online events. Met online campag-
nes is de zichtbaarheid vergroot en 
zijn de livestream en hybride  
mogelijkheden online onder de aan-
dacht gebracht. Dit gold ook voor 
onze ‘Safe Venue’-waarderingen op 
locatiesites. Dit is belangrijk voor de 
Meervaart omdat nieuwe aanvragen 
vrijwel allemaal direct via part-
nerwebsites en online campagnes 
binnenkomen.

De Meervaart moest door de ver-
schuiving van fysiek naar online/
livestream concurreren met  
andere eventlocaties waar standaard 
livestream studio’s gebouwd zijn. 
De kosten zijn hier veel lager dan 
in de Meervaart. Daarnaast zijn de 
kostbare livestreams (nog) niet  
begroot door klanten en wordt er 
vaak gekozen voor een interne  
online meeting. 

De meerwaarde van de Meervaart 
als (zakelijke) event locatie is de 
theatrale omgeving. Door de corona- 
beperkingen kon deze USP niet vol-
ledig benut worden en bevonden wij 
ons in een moeilijke markt met veel 
concurrentie. Een duidelijk zichtba-
re verschuiving in de markt is dat de 
vraag naar lastminute kleinere bij-
eenkomsten groter is dan voorheen. 
Daar waar de vergadermarkt voor 
de Meervaart vrij verzadigd was, 
zijn er nu steeds meer aanvragen 
voor kleinere meetings door corona. 
Daarnaast is duidelijk te merken 
dat de meerdaagse (internationale) 
congressen verder vooruit plannen 
en de voorkeur geven aan 2022.
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5.3 PR/Marketing

Pre-corona

Zoals eerder beschreven had dit geman-
keerde seizoen een vliegende start. Van 24 
tot en met 26 januari vond voor het derde 
jaar op rij het Nationaal Theaterweekend 
plaats. Dit weekend is een laagdrem-
pelige manier om kennis te maken met 
wat het theater allemaal te bieden heeft. 
Met voorstellingen van de Amsterdam 
Klezmerband in samenwerking met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest,  
choreografe Jelena Kostic en cabaretier 
Nabil was het weekend goed voor een  
totaal van 1.017 bezoekers. De zondag 
stond geheel in het teken van jeugd- 
programmering en voor het tweede jaar 
op rij werd het theater volledig overgeno-
men door kinderen. Alle werkzaamheden, 
die normaal door het horecapersoneel 
worden uitgevoerd, werden overgeno-
men door kinderen in de leeftijd van 6 
tot 14 jaar.  Dit varieerde van functies als 
gastvrouw tot garderobemedewerker en 
activiteiten als het geven rondleidingen 
en het bakken van pannenkoeken. 
 
Op 24 februari sloten we het project 
Fayage af met de voorstelling Mabrouk 
met Nasrdin Dchar, Fadua El Akchaoui 
en Amsterdam Andalusisch Orkest. Onze 
M-Talk redacteur deed hier verslag over 
op onze blog M-Talk. 

"De promotie was kleinschalig en bijna 
alleen via social media, maar als je ziet 
hoeveel mensen de voorstelling bezoeken... 
Het is hartverwarmend", aldus Nasrdin. 
"Dit theater trekt een gemêleerd gezel-
schap aan, wat andere theaters minder 
goed lukt", vertelt Fadua. "De energie en de 
liefde is voelbaar. Echt genieten dit!"

 
Begin maart vond de première plaats van 
Jihad van Liefde met Mohammed Azaay. 
Een eigen Meervaart productie waarbij 
het PR/Marketing team ook verantwoor-
delijkheid kreeg over het ontwerp van het 
affiche, de flyer, trailer, scènefoto’s, etc. 
Het PR team was van A tot Z betrokken 
bij deze productie, en deze betrokkenheid 
en ontwikkeling is voor toekomstige 
Meervaart producties wenselijk.   
 
Met ontwikkeling van Jihad van Liefde 
zijn we ook gestart met publiekswerk. 
In 2020 is dit met veel succes verder 
uitgebouwd. Rondom de try-outs en 
première van Jihad van Liefde zijn samen-
werkingen geweest met onder andere 
Vrouw en Vaart, Eigenwijks en Amnesty 
International. De lockdown heeft ook dit 
proces onderbroken. Zo stonden er ook 
samenwerkingen met de OBA, wijkpolitie 
en Binoq Atana op de planning, evenals 
lokale Humanitas afdelingen, eenzaam-

heidsprojecten, vrijwilligersorganisaties 
en buurthuizen. Deze samenwerkingen 
worden op een later moment hervat. 
 
De positieve ervaringen en potentie 
van het publiekswerk konden we verder 
uitwerken met ondersteuning van de 2p 
regeling van het Fonds Podiumkunsten. 
Met deze regeling kunnen podia en gezel-
schappen gezamenlijk projecten opzetten. 
Samen met onze huisgezelschappen heb-
ben we een plan gemaakt voor publieks-
ontwikkeling voor hun voorstellingen in 
de Meervaart. We kijken per huisgezel-
schap en voorstelling welke publieks- 
groepen daar het beste bij passen.  
Ook hier hebben we opgezette samen-
werkingen tijdelijk op pauze moeten 
zetten. In 2021, wanneer de theaters weer 
open zijn, hopen we deze weer te starten. 
Dit geldt eveneens voor andere projecten 
die binnen het kader van publiekswerking 
vallen. Zo zijn we bezig met een samen-
werking met de wijkjury en een aantal 
jongerenorganisaties. Tevens kijken 
we naar de mogelijkheden van digitaal 
publiekswerk en hoe we dat kunnen 
inzetten. Niet alleen onder de corona- 
restricties maar ook voor de toekomst.
Het kan een mooie aanvulling vormen op 
het ‘normale’ publiekswerk.
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 Illustratie door Birgit van der Jagt - www.birgitvanderjagt.nl

Lockdown

Door de coronapandemie moest  
de afdeling PR/Marketing andere  
manieren vinden om in contact te 
blijven met bezoekers. M-Talk werd 
een belangrijke tool om dit contact te 
onderhouden. Op het online M-Talk 
platform vertellen we waar de  
Meervaart voor staat, wat er achter 
de schermen gebeurt, wat er rond een 
project leeft en hoe het publiek een 
bezoek aan de Meervaart ervaart. We 
laten zien hoeveel voldoening en ple-
zier je kunt halen uit het zien van een 
voorstelling of het deelnemen aan een 
workshop. We belichten hoe waarde-
vol en verbindend de daaruit voort-
vloeiende sociale interactie is. M-Talk 
heeft dit jaar meer body gekregen. We 
zijn in 2020 gestart met een M-Talk 
redactieteam. Er werd een officiële 
vacature uitgeschreven en na een se-
lectieronde is er een gemixt team van 
vijf redactieleden opgesteld tussen 
de leeftijd van 20 en 63 jaar oud. De 
deelnemers kregen in de selectieron-
de onder andere een workshop van 
filmmaker Gianni Grot en theater- en 
dansjournalist Annette Embrechts. 
 
Tijdens de lockdown zijn we gestart 
met het interviewen van collega’s van 
verschillende afdelingen. We gaven 
iedere week het woord aan één van 
onze collega’s over hun werkzaam-
heden thuis. De interviews werden 
uitgelicht in onze nieuwsbrief en 
socials. We kregen mooie reacties van 
bezoekers.  

We zijn verder gegaan met een reeks 
interviews onder de noemer ’De 
Droom’ met deelnemers, bezoekers, 
artiesten en buurtbewoners met 
de vraag wat de Meervaart en de 
omgeving voor hen betekent. Wat 
maakt Nieuw-West zo uniek? Wat is 
jouw droom voor de Meervaart en het 
stadsdeel? Ook op deze reeks krijgen 
we ontzettend veel mooie reacties, er 
komen zelfs aanvragen binnen van 
bezoekers die ook willen meewerken 
aan deze profielenreeks. 
 
Birgit van der Jagt (artistiek coördina-
tor Meervaart Jong & theaterdocent) 
ontwikkelde een kleurplaat voor onze 
jonge bezoekers. De kleurplaat droeg 
de naam ‘We missen jullie’. Bezoe-
kers konden via M-Talk de kleurplaat 
downloaden en dat is maar liefst 363 
keer gebeurd. 
 
Daarna zijn we M-Talk Live gestart 
waarbij onze artistiek coördinator 
Christiaan Mooij samen met regis-
seur Bart Oomen via een livestream 
terugblikt op de “innemende huis-
kamer-musical” (NRC) ‘Ik, Driss’ uit 
2012, over de eerste generatie gast-
arbeiders in Nederland. Dit concept 
hebben we voortgezet om onze bezoe-
kers ook online betrokken te houden. 
Tot november waren er in totaal 
vijf edities met Manja Topper (Dood 
Paard), Bodil de la Parra (opgegroeid 
in de buurt van de Meervaart), ICK 
Dans Amsterdam en Jakop Ahlbom.
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Tijdelijk opening

Op 1 juni mocht de Meervaart open voor 
maximaal 30 bezoekers. We hebben ‘fees-
telijk’ de deur op een kier gezet met twee 
pianoconcerten door Nieuw-Wester  
Feico Deutecom in de Blauwe Zaal. De 
tribune werd ingeschoven en de Blauwe 
Zaal werd omgetoverd met banken en 
tafeltjes tot clubsetting. Dichter op de 
huid van de artiest kan bijna niet. Een 
bijzondere ervaring voor onze bezoekers. 

Onze vaste kern bezoekers beleefden 
afgelopen jaar helaas geen spanning 
voor onze voorverkoop, ontvingen geen 
programmaboekje en werden niet uitge-
nodigd voor een grote seizoensopening. 
Ondanks zoveel onzekerheid hebben er 
op dit moment 56 bezoekers een Meer 
Theater Kaart aangeschaft, dat is 20% van 
het normale aantal. Dit valt in de lijn der 
verwachting. We hebben weinig aanbod, 
zijn veel dicht en daarom kunnen we 
de beloftes rondom de MTK niet geheel 
nakomen. Om MTK-houders toch aan 
ons te blijven binden hebben we hen in 
september uitgenodigd om een gratis 
openbare repetitie bij te wonen van De 
grootste helft met Susan Visser en Eric 
Corton. Bezoekers waren enthousiast en 
blij met deze uitnodiging. Ook ontving 
deze groep twee kerstcadeautjes: een 
gratis livestream van ‘The Great Bean’ 
van Scapino Ballet (kosten normaal  
€12,50) en een voucher voor een gratis 
drankje wanneer de Meervaart weer ge-
opend is. Op deze manier hopen we toch 
dat onze bezoekers ook volgend seizoen 
de MTK aanschaffen.

Begin september zijn we gestart met de 
campagne: Theater raakt je ook op afstand. 
De Meervaart werd weer geopend met 
twee zalen ingericht in 1,5 meter setting. 
De artiesten zijn ‘coronaproof’ gefoto-
grafeerd, eigenlijk heel afstandelijk, maar 
toch ook heel dichtbij. Groothoekig, alsof 
iemand op afstand van je staat. Met deze 
campagne wilden we overbrengen dat we 
weer veilig open zijn als theater en dat je 
toch een bijzondere en fijne avond kunt 
hebben ondanks dat je op afstand van 
elkaar in de zaal zit. We hebben een grote 
outdoor campagne gedaan in combinatie 
met en grote online campagne.  
Op sociale media hebben we een bereik 
van ruim 80.000 personen behaald. 

In deze periode stuurden we bezoekers in 
plaats van tips voor hun volgende bezoek 
een enquête met daarin vragen over hun 
bezoekerservaring. Daar zijn tot nu toe 
veel mooie reacties uit voortgekomen.  
Zo scoren de voorstellingen een ge- 
middelde van een 8,2 . Onze service een 
8,5 en faciliteiten een 8,2. Onze bezoekers 
geven ons een 8 voor alle maatregelen die 
we hebben getroffen rondom corona.  
Een gemiddelde NPS (Net Promoter  
Score) van een 8,5. 
 
In oktober hebben we, onder de naam 
Staat van Zijn, voor het eerst geëxperi-
menteerd met thema-programmering 
bestaande uit diverse voorstellingen, 
lezingen en een expositie. Allen gemaakt 
door of verbonden aan de Meervaart 
maar verspreid over heel Amsterdam. 
De Meervaart heeft een eigen beeldmerk 
ontwikkeld en een gedicht laten schrij-
ven door Luan Buleshkaj waarmee we 
groots campagne konden voeren. Het 
concept was succesvol en zal in samen-
werking van de afdelingen PR/Marketing, 
Programmering en Talentontwikkeling 
& Educatie komend seizoen een vervolg 
krijgen. Met het project konden we het 
verhaal van de Meervaart goed over het 
voetlicht brengen.

Ook dit jaar heeft de Meervaart weer een 
team van zes theaterreporters tussen de 
6 en 14 jaar oud. Een gedreven groep die 
meerdere jaren aan ons verbonden is. 
In oktober hebben zij de terugkeer van 
Cinekid in de Meervaart meegemaakt 
en verslagen. Tijdens de herfstvakantie 
bezochten onze theaterreporters verschil-
lende voorstellingen en films en schreven 
hier een recensie over.

Tweede lockdown

In de tweede lockdown hebben we de 
campagne Stuur je theaterbuddy een 
kaartje bedacht. Bezoekers konden twee 
weken lang via de Meervaart kosteloos 
een kaartje sturen met daarin een  
persoonlijk bericht. Omdat veel bezoekers 
hun vaste theaterbuddy moeten missen 
werkte deze campagne goed. In totaal 
hebben we 111 kaartjes mogen versturen 
en daarbij hartverwarmende reacties naar 
elkaar en voor de Meervaart mogen lezen.   
 
2020 was een jaar waarin de afdeling PR/
Marketing weinig kon doen op het gebied 
van directe kaartverkoop. Maar er is wel 
veel kennis opgedaan in het onder- 
houden van de relatie met ons publiek  
en de zichtbaarheid van de Meervaart. 
Het is een voorbeeld dat corona niet  
alleen leidde tot stilstand maar ook  
nieuwe initiatieven aanwakkerde. 
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5.4. Onderhoud aan het gebouw
Waar we gewend zijn dagelijks meer dan 
800 mensen over de vloer te hebben, 
deden de collega’s van de afdeling Tech-
niek hun werk dit jaar in een nagenoeg 
uitgestorven gebouw. Vanaf 12 maart was 
de personele bezetting naar het laagst 
mogelijke niveau teruggeschaald. De 
werkzaamheden beperkten zich tot nood-
zakelijk gebouwonderhoud en testen en 
keuren van alle spots en andere theater-
technische hulpmiddelen. Eind mei, toen 
duidelijk werd wat er mogelijk werd bij 
de ‘heropening’ hebben wij ons gebouw 
coronaproof gemaakt met looproutes, 
stickers, afzetlinten en veel hand- 
desinfectie apparaten. Dit alles wel 
meteen zodanig aangepakt dat dit voor 
lange periode gebruikt kan worden én  
in onze huisstijl. 

Voor de beperkte opening vanaf 1 juni 
hebben we de Blauwe Zaal ingericht met 
tweezitsbanken om aan alle corona- 
protocollen te kunnen voldoen. Op deze 
manier hadden we een luxe, maar toch 
knusse, theaterzaal voor 30 mensen. 
Geschikt voor theater en filmvertoningen. 
Hier hebben wij zeer veel goede reacties 
op gekregen. Later in het jaar zijn er op 
een soortgelijke manier ook kleinere  
'toneel-op-toneel'-voorstellingen gegeven 
in de Rode Zaal. Ook hierop werd overwe-
gend positief gereageerd door spelers en 
bezoekers.

Er is veel geëxperimenteerd met diverse 
opties voor placering in de zalen. Hoe 
maak je beide theaterzalen geschikt voor 
de 1,5 meter opstellingen? Hoe kom je vei-
lig bij de zitplaats en welke route moeten 
mensen nemen door een gebouw dat er 
juist op ingericht is om andere mensen 
te ontmoeten? Verschillende protocollen 
zijn de revue gepasseerd, uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om in de Rode 
Zaal een aantal stoelen te verwijderen 
zodat goede looproutes ontstonden. 
Zo konden we maximaal 194 bezoekers 
plaatsen op de tribune in de Rode Zaal en 
58 bezoekers in de Blauwe Zaal.

De technische ploeg heeft het gebouw op 
orde kunnen houden en ook de theater-
technische installatie is nagekeken. Dit 
jaar is besloten de zeer sterk verouderde 
lichtsturing te vervangen voor Grand-
MA lichtcomputers. Er was ruimschoots 
de tijd om alle collega’s goed te trainen 
hiermee. Het leasecontract voor video-
projectie apparatuur liep af in 2020, wat 
de mogelijkheid gaf om van leverancier te 
wisselen en ook hier weer voor de komen-
de jaren up-to-date te zijn. Er is gekozen 
voor investering in de aanschaf, in plaats 
van een lease constructie. In het gebouw 
is de wifi-installatie vernieuwd en er is 
opdracht verleend om komend jaar de 
personenlift te reviseren (elektronica, 
deuren, veiligheid). Verder staat het ge-
bouwonderhoud vooral in het teken van 
‘goed – schoon – veilig’. Onze gasten en 
medewerkers zullen tot aan de oplevering 
van de nieuwbouw in een goed, schoon 
en veilig gebouw kunnen verblijven. We 
blijven investeren in het gebouw en de 
theaterinstallatie, maar met de blik op de 
toekomst en de mogelijkheid voor instal-
laties en onderdelen om mee te verhuizen 
naar de nieuwbouw. 

De medewerkers van de afdeling techniek 
wisselen elkaar af met gebouwtoezicht 
en klein onderhoud. Met dien verstande 
dat er weinig mensen in het gebouw 
toegelaten zijn. Ook hierbij golden voor 
alle aanwezigen allerlei protocollen die 
het werk soms ingewikkeld maakten en 
er door iedereen geïmproviseerd moest 
worden.

In de wintermaanden is de verwarming 
en luchtbehandeling in het gebouw flink 
teruggeschroefd. Dit om zoveel mogelijk 
energie en kosten te besparen. Het hele 
gebouw warm stoken voor een minima-
le bezetting is natuurlijk niet reëel. We 
kijken wel continu naar de staat van het 
lege pand en de installaties.

“Als politicoloog en voormalig 
medewerker van Kunst en Cultuur 
van de Gemeente Amsterdam vind 
ik dit een prachtige kans om mijn 
kennis en ervaring te delen om een 
bijzonder cultureel knooppunt voor 
Nieuw-West te realiseren. Dit is ons 
levenswerk.” 

– Yassine Boussaid, directeur

Nieuwbouw
Een van de grootste uitdagingen van 
2020 was het nieuwbouwdossier. 
Op intern niveau heeft de Meervaart 
twee ‘taskforces’ in het leven geroe-
pen. De ene groep was sterk actief 
op het niveau van ‘Participatie en 
Draagvlak’ en de andere groep was 
sterk actief op het niveau van ‘Pro-
gramma van Eisen’. Het doel was om 
in samenwerking met de Gemeente 
Amsterdam en de ingehuurde spe-
cialisten (Blueyard, Theateradvies, 
etc.) te komen tot een eenduidig 
verhaal waarin de Meervaart haar 
ambities kan wegen, positioneren 
en vervolgens implementeren. Een 
enorme opgave voor een organisatie.

Yassine Boussaid, Martin Keere-
weer en Christiaan Mooij namen 
de leiding om op de twee niveaus 
zowel intern als extern te commu-
niceren. De winst van deze aanpak 
was het raadsbesluit (juli 2020) 
van de Gemeente Amsterdam. Voor 
het eerst heeft de gemeenteraad 
officieel ingestemd met het feit dat 
de Meervaart een nieuw gebouw 
verdient dat ook voor de stad van 
belang is. In een voorbereidings-
krediet was dit ook vastgelegd. Er 
ontstond binnen de Gemeente Am-
sterdam discussie over het toetsen 
van het draagvlak onder de bewo-
ners, de exacte voorkeurslocatie en 
de communicatie over dit dossier 
in relatie tot de gebiedsontwikke-
ling. De Meervaart wist binnen de 
diverse kern- en stuurgroepen een 
positie in te nemen en zat aan tafel 
om het raadsbesluit uit te werken 
tot een definitief investeringsbesluit 
in najaar 2021.
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5.5. Personele organisatie

In 2020 werkten in de Meervaart 
gemiddeld 53 medewerkers met een 
tijdelijk en/of vast dienstverband 
voor in totaal gemiddeld 40 fte. Voor 
de afdeling horeca en catering wor-
den, naast de 7 vaste medewerkers 
via payroll oproepkrachten inge-
huurd. De payrollers varieerden in 
leeftijd van 18 tot 69 jaar en hebben 
gezamenlijk circa 14.576 uur ge-
werkt. De inzet van payrollers kwam 
volledig stil te liggen na half maart.

MEDEWERKERS

De afdeling techniek bestaat uit 11 
mensen, totaal 10,1 fte. Normaal 
gesproken wordt er gedurende het 
seizoen veel gebruik gemaakt van 
ZZP-ers, naast onze vaste techni-
sche ploeg. Dit is sinds de corona 
uitbraak geheel stilgevallen. Zoals in 
de hele cultuursector is het vooral 
deze groep mensen die de hardste 
klappen heeft gekregen. Het aantal 
zzp’ers dat voor techniekwerkzaam-
heden werd opgeroepen is in 2020 
beperkt geweest tot 7 man. In totaal 
is voor 372 uur (t.o.v. 2.278 uur in 
2019) aan losse krachten ingehuurd. 
De afdeling Techniek bood vanaf 
augustus 2020 weer plek aan een 
stagiaire van het Mediacollege 
Amsterdam. 

AFDELING TECHNIEK

Het was pijnlijk om te merken dat 
de trouwe ZZP-ers (horeca, techniek, 
leveranciers en docenten) door het 
wegvallen van het overgrote deel 
van het aanbod minder bij ons  
betrokken waren. De Meervaart 
heeft op diverse niveaus het belang 
van deze belangrijke groep binnen 
de culturele sector benadrukt en 
zich sterk gemaakt om de maatrege-
len om de coronacrisis te overwin-
nen ook voor hen te laten gelden.

ZZP-ERS

De Meervaart ziet het als haar 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid om ook studenten van 
cultuurgerelateerde opleidingen 
een stageplek te bieden. We zijn er 
trots op dat we organisatiebreed in 
2020 aan 13 MBO en HBO studen-
ten een stageplaats hebben kunnen 
bieden, hetzelfde aantal als in 2019. 
De snuffelstages voor middelbare 
scholieren langs alle afdelingen van 
de Meervaart hebben helaas door 
de coronabeperkingen niet plaats 
kunnen vinden. Dit pakken we weer 
op zodra dat kan. 

STAGES

De Meervaart volgt de cao’s Sociaal 
Werk, Horeca en Catering en  
Theater en Dans. De Meervaart 
is aangesloten bij Sociaal Werk 
Nederland en Koninklijke Horeca 
Nederland. Payroll medewerkers in 
de horeca worden conform de cao 
Horeca en Catering verloond.

CAO'S

Yassine Boussaid 
directeur/bestuurder
Lid raad van toezicht Het Metropole 
Orkest, bestuurslid Allang Vrienden 

Pieter Jan Willems 
zakelijk directeur 
Geen nevenfuncties

NEVENFUNCTIES DIRECTIE

Het gemiddeld ziekteverzuim in 
2020 was 2,8%, een kleine stijging 
t.o.v. 2019, voornamelijk door een 
langdurig zieke werknemer.  

ZIEKTEVERZUIM

De Meervaart steunt de Code Cul-
turele Diversiteit en streeft ernaar 
haar medewerkersbestand net zo 
cultureel divers te laten zijn als de 
bevolking van de stad waarin zij 
is gevestigd. Daarvoor werken we 
samen met de gemeente Amster-
dam (werk- en re-integratie) om te 
kijken of wij binnen ons bedrijf een 
of meerdere cliënten op weg kunnen 
helpen op de arbeidsmarkt. Bij de 
afdeling Horeca werken wij samen 
met Emancipatiecentrum Vrouw 
en Vaart om statushouders een 
werkervaringsplek aan te bieden. In 
2020 zou er een nieuwe kandidaat 
starten, maar omdat er vanwege 
corona geen werkzaamheden zijn, 
is dat helaas niet doorgegaan. We 
hopen deze trajecten in 2021 weer 
op te starten. 

CULTURELE DIVERSITEIT

In 2020 gingen er 2 mensen met 
pensioen na langdurige dienstver-
banden bij de Meervaart: Sylvia van 
der Laan en Linda Brouwer. Twee 
dierbare collega’s die na vele jaren 
dienstverband een nieuwe levens-
fase ingingen. Na de coronacrisis 
nemen we op een mooie manier 
afscheid in het theater.

MET PENSIOEN
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5.6. RAAD VAN TOEZICHT
De Meervaart hanteert de Governance Code Cultuur, 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. Door omstandigheden is de zelf- 
evaluatie verschoven naar voorjaar 2021. 

In 2020 stonden 4 RvT vergaderingen gepland. Door corona 
en de nieuwbouwplannen zijn er 2 extra RvT vergaderingen 
ingelast. Bijna alle vergaderingen hebben online plaatsge-
vonden. Alle vergaderingen worden voorafgegaan door een 
voorbespreking met de directeur en de voorzitter. 

Pieter Smit is afgetreden als RvT-lid en werd opgevolgd door 
Farnoosh Farnia, programmeur van het Oerol Festival en 
medeoprichter en docent Mezrab Storytelling School.  

Vanwege de urgentie van de thema’s corona en nieuwbouw 
voor de Meervaart waren er geen specifieke andere thema’s 
om te behandelen tijdens een themabijeenkomst.

LEDEN VAN DE RAAD 
VAN TOEZICHT: 

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

100% gedetacheerd naar Grant 
Thornton International Ltd. 

waar zij Regional Leader Europe 
- Network Capabilities is en 

verantwoordelijk voor de groei 
en kwaliteit van de 45 Europese 

member firms

BRECHJE NOLLEN
Advocaat bij Freshfields  
Bruckhaus Deringer LLP

FRANK DE BONT
Tax partner bij Deloitte  
Belastingadviseurs B.V.

DANIËL ROOS
Directeur JINC
Nevenfuncties:  

Raad van toezicht van Codam

CEES VAN BOVEN
Directeur Woonzorg Nederland

Nevenfuncties:  
Voorzitter van de investerings-

commissie Regionale  
Ontwikkelingsmaatschappij 
Drechtsteden, Voorzitter van  

De Vernieuwde stad

FARNOOSH FARNIA
Programmeur Oerol Festival 
en medeoprichter en docent 
Mezrab Storytelling School

Nevenfuncties:  
Lid commissie van advies van 
de Academie voor Theater en 
Dans (AHK), Lid Nederlandse 

Toneeljury, Bestuurslid Nowhere 
(jongerenproductiehuis)

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT KUNNEN AANSPRAAK MAKEN OP EEN  
VRIJWILLIGERSVERGOEDING VOOR HUN WERKZAAMHEDEN.  
IN 2020 WERD GEEN VERGOEDING AAN DE LEDEN UITGEKEERD.

NAAM AANGETREDEN 1E TERMIJN TOT 2E TERMIJN TOT

LARISSA DE  
MEIJER-KEIJZER

MAART 2014 MAART 2018 MAART 2022

BRECHJE NOLLEN MAART 2014 MAART 2018 MAART 2022

DANIËL ROOS DECEMBER 2014 DECEMBER 2018 DECEMBER 2022

CEES VAN BOVEN MAART 2017 MAART 2021 MAART 2025

FRANK DE BONT JUNI 2019 JUNI 2023

FARNOOSH FARNIA DECEMBER 2020 DECEMBER 2024
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EEN WOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

Een jaar als geen ander, zo kan 2020 wel kort worden samen-
gevat. Terwijl corona invloed had op iedereen, en op geen 
sector uitgezonderd, werd ook van de culturele sector veel 
gevraagd.  

Wat voor de Meervaart begon als een jaar vol mooie pro-
gramma’s op de rol, veel nieuwe ideeën, de uitrol van de 
nieuwe brand campagne, mondde uit in een jaar van reflectie, 
consolidatie, maar ook nieuwe creativiteit en bovenal veer-
kracht. Veerkracht van de directeur die met zijn team plot-
seling alle programmering moest annuleren, educatie moest 
stopzetten, spelers, toeschouwers, kinderen, collega’s en 
alle andere belanghebbenden moest informeren zonder een 
duidelijk beeld te kunnen schetsen over de nabije toekomst. 
De toekomst die het team zo helder voor ogen had. 

Eén van de hoogtepunten van 2020 van voor de corona- 
pandemie was het in première gaan van de eigen productie 
Jihad van Liefde, bijgewoond door de gehele RvT en beloond 
met een enthousiast publiek en lovende recensies. Het zou 
de start zijn van een rondgang langs diverse theaterzalen in 
Nederland.           

Wat bleef is de kracht van de mensen die de Meervaart ma-
ken tot het theater, het talentenhuis en de ontmoetingsplek 
die zo kenmerkend zijn en het daarom ook verdienen met 
een gehele nieuwe branding samen te komen. Met passie, 
inlevingsvermogen en reflectie zorgde de directie voor een 
veilige werkomgeving voor alle collega’s in eerste instantie, 
gevolgd door de mogelijkheid te blijven creëren, repeteren, 
oefenen en bijeenkomen daar waar mogelijk en toegestaan in 
tweede instantie.  

Omdat de culturele sector hard getroffen werd en er daar-
naast veel maatregelen werden genomen en steun werd 
toegezegd vanuit de stad Amsterdam en vanuit Den Haag, 
is de Raad van Toezicht vanaf begin van de pandemie nauw 
betrokken geweest bij de impact op de operatie, de financiële 
risico’s en stabiliteit op korte en middellange termijn. Dat 
uitte zich soms in een klankbordsessie met de hele RvT en  
directie via Zoom, dan wel een wandelafspraak tussen 
directeur Yassine en ondergetekende, dan wel het concreet 
bespreken van de financiële situatie tussen de audit  
commissie van de RvT en directie of het informeren van de 
RvT middels een regelmatig schriftelijk bericht vanuit de 
directie. Daarnaast vonden ook de reguliere vergaderingen 
gewoon plaats, hiervoor bleek de virtuele wereld goed te 
werken, hetgeen leidde tot nieuwe creatieve ideeën. 

Ideeën die ook zeker zullen terugkomen in de nieuwe 
Meervaart, een groot langlopend project waar de vastgoed-
commissie (Cees van Boven, Larissa de Meijer-Keijzer) en de 
auditcommissie (Frank de Bont) bij betrokken zijn naast de 
commissie binnen de Meervaart zelf. Tijdens de corona- 
periode liepen de processen door en kregen soms zelfs meer 
aandacht, doordat andere zaken geen doorgang konden 
vinden. Als RvT volgen wij de plannen, besluitvormingspro-
cessen en de voortgang al jaren op de voet en denken we mee 
waar mogelijk. Terwijl we begrip hebben voor alle meningen, 
zien we de beperkingen die het huidige pand heeft en steu-
nen wij de directeur in de rol die hij heeft binnen dit grote 
project als een van de belanghebbenden. 

Ook heeft de RvT invulling gegeven aan de wens vanuit de 
Raad en directie om iemand met kennis van de culturele 
sector toe te voegen aan de Raad van Toezicht. Na diverse 
online gesprekken is Farnoosh Farnia in najaar 2020 aange-
sloten bij de RvT. Zij zal gevraagd en ongevraagd informeren 
en adviseren over programmering en daaraan gerelateerde 
mogelijkheden en risico’s, waarmee we nu weer een brede 
vertegenwoordiging hebben in de RvT met afspiegeling van 
hetgeen dat in de Governance Code Cultuur is omschreven. 

Eigen producties als Hoe Ik Talent Voor Het Leven Kreeg en  
Jihad van Liefde zullen opnieuw worden geprogrammeerd, 
wellicht in aangepaste vorm die past bij de wereld waarin 
we nu leven. Een nieuwe wereld die ook zeker voor nieuwe 
creatieve ideeën heeft gezorgd bij de medewerkers van de 
Meervaart. Ideeën zijn er genoeg om ondanks de maat- 
regelen en met de nieuwe kennis van nu, het theater  
blijvend aan te bieden aan de toeschouwers, de kinderen 
weer toegang te geven tot het diverse aanbod van cultuur  
in de breedste zin van het woord, een ontmoetingsplek  
te zijn voor creatieven en het publiek.  
 
Wij hebben er vertrouwen in dat de Meervaart in 2021 klaar 
zal zijn voor heropening, dan wel aanbod zal presenteren dat 
de zintuigen zal prikkelen op een wijze die past bij vandaag.
 
Het jaar 2020 staat te boek als een onvergetelijk jaar,  
wij kijken uit naar 2021!

— Larissa de Meijer-Keijzer
     Voorzitter, Raad van Toezicht
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5.7. Ondernemingsraad 
Door de coronapandemie was 2020 
voor iedereen een zwaar jaar. De 
OR heeft gedurende het jaar de 
directie ondersteund en geadviseerd 
over het informeren en inspireren 
van het personeel. Er is meerdere 
malen vergaderd over een even-
tuele thuiswerkvergoeding, hoe 
thuiswerkplekken optimaal konden 
worden ingericht, hoe vakantie-uren 
te spreiden, hoe om te gaan met de 
omstandigheden en bovenal een 
luisterend oor bieden aan collega’s. 

Losstaand hiervan heeft de OR ook 
een actieve rol in het nieuwbouw-
proces en de bijbehorende taskforces. 
Hiermee behartigt de OR de belan-
gen van het bedrijf en het personeel 
ook alvast voor de toekomst.

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

NAAM AFDELING FUNCTIE

ILANA TETENBURG PR/MARKETING VOORZITTER

CHANTAL METGOD MEETINGS & EVENTS SECRETARIS

JEROEN GORISSEN TECHNIEK LID

JP RODRIGUES PEREIRA TECHNIEK LID

KYARA HOEKERSWEVER TALENTONTWIKKELING  
& EDUCATIE

LID
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6
6.1. Toelichting

Na de zeer voortvarende start van 2020 vielen in 
maart, als gevolg van de coronamaatregelen, de 
publieksinkomsten en de inkomsten uit horeca en 
Meetings & Events terug naar vrijwel nihil. Later in 
het jaar konden nog gedurende een aantal maanden 
beperkte activiteiten plaatsvinden, maar uiteindelijk 
daalden de inkomsten uit deze activiteiten met 70% 
ten opzichte van 2019. 

Ook bij Talentontwikkeling & Educatie veroorzaak-
ten de beperkingen een inkomstendaling, maar 
doordat lessen in sommige gevallen digitaal konden 
plaatsvinden was de daling beperkt. Dankzij subsi-
dies en verhuurinkomsten daalden de totale baten 
‘slechts’ met 37%, maar het percentage eigen inkom-
sten bedroeg nog maar 40% van de totale baten ten 
opzicht van bijna 60% in 2019.

Een daling van kosten die gelijke tred hield met de 
inkomstendaling was niet mogelijk, ondanks dat de 
beheer- en activiteitenlasten materieel wel degelijk 
lager waren als gevolg van de gesloten Meervaart. De 
totale lasten daalden met een kleine 30% en het ver-
lies uit gewone bedrijfsvoering bedroeg € 508.000.

Gedurende het jaar maakte de Meervaart gebruik van 
de door overheid, gemeente en Fonds Podiumkun-
sten aangeboden coronasubsidies en werd in totaal € 
1,3 miljoen aan extra steun ontvangen. Deze inkom-
sten zijn als bijzondere baten verantwoord in de 
jaarrekening. Het positieve resultaat van € 789.000, 
wat als gevolg van deze extra steun is ontstaan, is 
voor het deel dat niet aan het bestemmingsfonds 
regulier onderhoud toehoort, verantwoord in een 
speciaal corona-bestemmingsreserve en niet in de 
algemene reserve. 

Het positieve resultaat in 2020 heeft dus niet tot een 
versterking van het vrij besteedbaar vermogen van 
de Meervaart geleid, wat per jaar ultimo onveranderd 
€ 237.000 bedroeg. Dit is in strijd met het beleid 
van de Meervaart om te streven naar een groei van 
het vrij besteedbaar vermogen tot een bedrag van 
minimaal € 500.000 om een afdoende risicobuffer 
te hebben. Echter, de corona-bestemmingsreserve is 
gecreëerd omdat er bij het opstellen van dit jaarver-
slag nog onzekerheid bestaat over mogelijke gedeel-
telijke terugbetaling van de ontvangen extra steun. 
Daarnaast verwachten we in 2021 en 2022 nadelige 
effecten van de pandemie op de bedrijfsvoering 
waarbij we hopelijk nog een beroep op deze reserve 
kunnen doen. 

Van de jaarlijkse doelsubsidie van € 443.000 ten 
behoeve van het regulier onderhoud en het doen van 
vervangingsinvesteringen aan gebouw en installaties 
is in 2020 de helft besteed en het resterende bedrag 
toegevoegd aan het bestemmingsfonds regulier 
onderhoud. Met het oog op de verwachte nieuw-
bouw in de periode 2025-2028 zal het onderhoud de 
komende jaren vooral gericht zijn op instandhouding 
van het bestaande gebouw en minder op vervanging  
of verbetering.

Dankzij de ontvangen coronasteun is de liquiditeiten- 
positie gedurende 2020 niet in gevaar geweest. Op 
balansdatum kan de Meervaart aan haar kortlopende 
verplichtingen voldoen.

Toelichting op 
het financieel 
verslag
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6.2. Vooruitblik 2021

De Meervaart houdt sterk rekening met een drukke agenda 
vanaf september 2021. Veel producenten en gezelschap-
pen zijn op zoek naar speeldata voor het verloren seizoen 
2020-2021. Dit geldt ook voor de eigen producties en 
coproducties. Ook zal het succes - nieuwe stappen gezet in 
Kunstenplannen 2021-2024 - van onze huisgezelschappen 
meer vragen van onze ruimtes en infrastructuur. In de prak-
tijk betekent het meer activiteiten, inzet externe inhuur en 
beheers- en onderhoudslasten.

Momenteel kunnen we (de culturele sector) niet inschat-
ten hoe een mogelijk consumentenherstel gaat verlopen. 
Gaan de mensen toch massaal naar het theater als het weer 
mag? Zijn we bepaalde dynamieken of doelgroepen (deels) 
kwijt? Ook op het gebied van Talentontwikkeling & Educa-
tie is het maar de vraag in hoeverre we van mid-2021 weer 
evenveel inschrijvingen hebben als 2019. De verwachting 
is dat het herstel langer zal duren en we in 2022-2023 weer 
een stijging gaan zien in het aantal inschrijvingen. Het is 
ook de vraag in hoeverre de events (niet-culturele verhuur) 
een impuls krijgen zodra de versoepelingen rondom extern 
vergaderen en congressen doorzetten. Ook hierin wil de 
Meervaart benadrukken dat de hoge mate van afhankelijk-
heid van inkomsten via niet-culturele verhuur een risico 
vormt. Het jaar 2021 zal voor de Meervaart in het teken 
staan van langzaam lichtpuntjes markeren om hopelijk in 
2022 de eerste stappen van herstel te zien.  

De interne begroting is aangepast ten opzichte van de 
meerjarenbegroting uit het Kunstenplan 2021-2024 op basis 
van de verwachting dat de Meervaart vanaf de zomer van 
2021 weer open zal zijn. Ten tijde van het uitbrengen van 
dit verslag is daar nog geen zekerheid over, noch over de 
operationele voorwaarden waarop dat kan gebeuren. Wel 
is er de zekerheid dat de Meervaart, in ieder geval over de 
eerste helft van 2021, in aanmerking komt voor extra corona 
steunmaatregelen vanuit de overheid.

VERKORTE BEGROTING 2021 MEERJAREN 
BEGROTING

INTERNE 
BEGROTING

Directe inkomsten 2.101 1.042

Indirecte inkomsten 1.510 397

Subsidies en fondsbijdragen (excl. 
doelsubsidie MOP)

3.942 3.194

TOTAAL OPBRENGSTEN 7.553 4.633

Beheerlasten 2.467 2.305

Activiteitenlasten 4.805 3.282

TOTAAL KOSTEN 7.272 5.587

Rentebaten/-lasten/coronasteun/
incidentele baten

-40 954

RESULTAAT 241 0
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6.3. Subsidiënten, fondsen en opdrachtgevers
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