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Voorwoord
Mijn eerste jaar als directeur/bestuurder 
van de Meervaart voelde als een onvergetelijk 
avontuur met bijzondere kennismakingen 
met het publiek, de artiesten en klanten. 
Het aanbod was dynamisch, ambitieus en 
gevarieerd. De programmering stond in het 
teken van twee kernbegrippen: toegankelijk-
heid en kwaliteit. 
Zonder de rest van de programmering tekort 
te doen wil ik graag een aantal bijzondere 
producties centraal stellen: ‘GAS’ van Toneel-
groep Jan Vos i.s.m. het Noord Nederlands 
Toneel over het effect van de gaswinning 
in Groningen, ‘REDO’ met b-boy en tevens 
lichamelijk beperkte Redouan Ait Chitt 
(de winnaar van de Zwaan voor 'meest in-
drukwekkende dansprestatie'), de komst van 
flamenco diva Estrella Morente die met het 
Amsterdams Andalusisch Orkest een geraf-
fineerde fusion tussen flamenco en Arabisch 
repertoire bracht en tot slot comedian Rayen 
Panday met een scherp repertoire boordevol 
humor waar diverse doelgroepen in de zaal 
door werden geraakt. 

Op het gebied van Talentontwikkeling & 
Educatie hebben we vooral gezien hoe jong 
talent op het podium de kans kreeg om zich 
aan het publiek te presenteren. De produc-
tiegroepen (dans en theater) waren een 
verademing met dynamisch spel en actuele 
thema's. De festivals Meervaart Jong Festival 
(voorheen 4West Festival), Break a Leg en 
Kunstbende laten zien dat het presenteren 
van talentvolle makers een 'turning point' 
in de ontwikkeling is voor dit talent. 
De Meervaart hecht een sterke waarde aan 

Meetings & Events binnen het bedrijf. 
Het is zeer waardevol om internationale 
klanten aan te trekken, bestaande lokale 
partners te bedienen en kennispartners 
aan te trekken. Zo organiseerden we twee 
belangrijke evenementen met culturele 
partners: jubileum European Cultural Foun-
dation en de Amsterdam Prijs voor de Kunst 
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Bij deze evenementen voelde ik een enorme 
dankbaarheid als ik zie hoe gastvrij de bezoe-
ker wordt ontvangen en de klant tot in detail 
wordt gefaciliteerd.
 
Rondom de voorstellingen hebben we samen 
met het team (programmering, horeca, duty, 
techniek en marketing) gekeken naar de 
mogelijkheden om de totaalbeleving van 
de bezoeker te versterken. Een mooi avond-
je uit hebben we in gang gezet met diners 
- verzorgd door lokale cateraars uit Nieuw-
West - voorafgaand aan de voorstellingen, 
verdiepingsprogramma's in de vorm van 
interactieve lezingen en afterparties voor 
alle soorten publiek. Het programma Fayage 
(50 jaar Marokko-Nederland) diende als case 
om de focus op context gerelateerde pro-
grammering te verduurzamen. Dit gold ook 
voor programma's buiten de Meervaart met 
partners in het veld. Op intern niveau is de 
ondernemingsraad sterk verankerd, is het 
organogram met alle taken en verantwoor-
delijkheden per functie in werking getreden 
en heeft de implementatie van de nieuwe 
branding geleidt tot één Meervaart. 
De afdelingen 4West en Studio West gingen 
over naar Meervaart Jong en Meervaart 
Studio en vallen sinds 2019 samen onder één 
afdeling Talentontwikkeling & Educatie. 

De integrale aanpak werd een feit. Deze ont-
wikkeling diende ook als opmaat voor de 
ontwikkeling van de nieuwbouw. De urgentie 
om een nieuwe Meervaart te realiseren werd 
in een besluit van het College van B&W en de 
gemeenteraad vastgelegd. De eerste stappen 
waren vooral gericht op het locatieonderzoek, 
het formuleren van een ambitie van de nieuwe 
Meervaart en het opstellen van het programma 
van eisen. Vanuit mijn studieachtergrond 
Politicologie was het schouwspel tussen de 
diverse belangen, de ambtelijk-bestuurlijke 
verhoudingen en de positie van de Meervaart 
binnen dit proces herkenbaar. 

In 2019 nam het bedrijf afscheid van Mirjam 
Terpstra (adjunct-directeur en hoofd Talent-
ontwikkeling & Educatie). Haar toewijding, 
visie en daadkracht zullen worden gemist. 
Kayleigh Boumedyan groeide vanuit 
Meervaart Studio door naar hoofd Talent-
ontwikkeling & Educatie en Pieter Jan 
Willems werd tot plaatsvervangend en zake-
lijk directeur benoemd. Zo is de continuïteit 
van de bedrijfsvoering in de Meervaart intern 
opgevangen. 

Het gebouw is continu in beweging door de 
hoeveelheid en verscheidenheid aan activitei-
ten. Het monitoren en onderhouden - lange 
en korte termijn - van de kwaliteit van het 
gebouw zijn belangrijke pijlers om de kwa-
liteit te waarborgen. Een krachtig team aan 
specialisten weet minutieus uit te zoeken wat 
nodig is met als extra een focus op
duurzaamheid. 

Het jaar 2019 stond ook in het teken van de 
voorbereiding van twee belangrijke Meervaart 
(co-)producties. De voorstellingen ‘Jihad van 
Liefde’ door de Meervaart, George & Eran 
Producties en het Amsterdams Andalusisch 
Orkest en ‘Hoe Ik Talent Voor Het Leven 
Kreeg’ door Wat We Doen onder leiding van 
regisseur Floris van Delft, de Meervaart 
en drie huisgezelschappen, laten zien dat 
de Meervaart sterk inspeelt op artistieke 
producties met een sterk hedendaags maat-
schappelijk vraagstuk. Deze voorstellingen 
zijn in 2020 met groot succes in première 
gegaan. Deze producties waren ook een 
opmaat voor de focus op het nieuwe Kunsten-
plan 2021-2024. Hierin gaat de Meervaart 
sterk inzetten op het ontwikkelen en realise-
ren van eigen producties en het inkopen van 
profielvoorstellingen die sterk passen bij de 
signatuur van het theater. 

Met volle energie ga ik het nieuwe jaar in. 
Dit wordt de opmaat naar het nieuwe Kunsten-
plan, de concretisering van de nieuwbouw en 
het doorpakken om de bezoeker, deelnemer 
en klant zo optimaal mogelijk te bedienen. 

Yassine Boussaid

JAARVERSLAG 2019
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Inleiding
De Meervaart is een cultureel knooppunt waar publiek en makers 
met uiteenlopende achtergronden, smaakvoorkeuren en ambities met 
elkaar in contact komen. Het is een instelling die de buurt, de stad 
en de wijdere wereld met elkaar verbindt. Dit doet de Meervaart 
als podium, als broedkamer van talent, als centrum voor vrijetijds-
besteding, als plek voor sociaal-artistieke projecten en steeds meer 
als kenniscentrum voor grootstedelijke podiumkunst. Daarnaast trekt 
onze locatie externe partijen aan die een congres of evenement 
organiseren. Zij zien een meerwaarde in de theatrale context van 
de Meervaart. 

Wij zijn een allround theater met een brede toegankelijke program-
mering met extra aandacht voor de representatie van de grootstedelijke 
samenleving. Onze kracht schuilt in de interactie tussen genres, 

disciplines en de presenterende, ondersteunende en educatieve activi-
teiten. Wij zijn een instelling die verbanden legt en samenwerkingen 
initieert. Ook bieden we een breed scala aan activiteiten op het gebied 
van randprogrammering, cultuureducatie en talentontwikkeling. 
De Meervaart faciliteert culturele kennismaking, discussie en reflectie, 
zowel voor bewoners in Nieuw-West als op stedelijk en zelfs landelijk 
niveau. Dit draagt bij aan de culturele ontwikkeling van Amsterdammers, 
een rijke leefomgeving en betrokken burgerschap.

In dit jaarverslag geven we aan hoe we het afgelopen jaar artistiek 
inhoudelijk en organisatorisch hebben vormgegeven en hoe we de 
zakelijke doelstellingen hebben gerealiseerd. Daarnaast geven we 
een inkijk in onze samenwerkingen en hoe die van invloed zijn ge-
weest op onze positie in het culturele veld. De jaarrekening laat ten 
slotte de kosten en opbrengsten en financiële stand van zaken zien. 
Van daaruit maken we de balans op richting de komende jaren.
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1. TOEGANKELIJK THEATER 
MET EEN VINGER AAN 

DE POLS
1.1 INLEIDING
We zijn er trots op elk jaar zoveel verschillende mensen in ons theater te verwelkomen. Cultuur-
vreters en passanten, bejaarden en jongeren, gezinnen, hipsters, asielzoekers en Nieuw-Westers:
ze ontmoeten elkaar in de Meervaart. Onze programmering biedt diversiteit en gelaagdheid voor 
al deze verschillende bezoekers, waardoor ze elkaar in de zaal of in de foyer zoveel mogelijk 
tegen het lijf lopen. 

We creëren daarbij een goede mix van toegankelijkheid en kwaliteit. We vinden het belangrijk 
dat we een breed en divers programma hebben voor zowel bewoners ‘om de hoek’ als uit het 
centrum. 

In het populaire genre is het ieder jaar zoeken welke voorstellingen meerdere speelplekken 
in de stad naast de Meervaart aankunnen. In seizoen 2018-2019 werd hierin een nieuwe weg 
ingeslagen met het programmeren van een aantal seriebespelingen van vrije producenten voor 
toneel en musical. Al snel in 2019 werd duidelijk dat wanneer de actualiteit of maatschappelijke 
relevantie daarbij niet direct aanwezig is, de Meervaart niet het beste podium is voor dit soort 
aanbod (toneelstukken ‘De Waarheid’ en ‘Art’ en de musical ‘All Stars’). De financiële gevolgen 
hiervan waren helaas goed merkbaar in onze exploitatie. Voor een toneelstuk als ‘GAS’, met 
maatschappelijke en actuele relevantie, weet het publiek ons wel te vinden. Ook komen zowel 
artiesten als publiek graag naar de grote zaal van de Meervaart voor seriebespelingen van 
populaire cabaretiers (Daniël Arends, Patrick Laureij, Najib Amhali, Martijn Koning). 
Met onze specifieke muziekprogrammering vervullen we een unieke rol binnen Amsterdam. 
In het maatschappelijk relevante aanbod zorgden Het Nationale Theater met ‘Onze Straat’ 
in regie van Daria Bukvic, ‘The Bright Side of Life’ van New Dutch Connections, 'Melk & Dadels' 
en ‘Drie Zusters’ van Urban Myth voor die mix aan bezoekers die zo typerend is voor de Meer-
vaart. De internationale top haalden we binnen met concerten van Dianne Reeves en Estrella 
Morente en Cory Wong als gast van het Metropole Orkest. Op dansgebied lukte dat met het 
Ballet National de Marseille. We hadden weer een uitgebreide jeugdprogrammering met produc-
ties van bijna alle A-bis jeugdgezelschappen.

Dankzij onze gunstige toegangsprijzen en een succesvolle samenwerking met de Stadspas, 
is ons aanbod ook toegankelijk voor mensen met een beperkt budget.



JAARVERSLAG 2019

6

1.2 DE FAVORIETEN VAN 
ONZE PROGRAMMEURS UIT 
HET AFGELOPEN JAAR
De Meervaart heeft zich als podium voor 
hedendaagse en traditionele muziekstromingen 
op de kaart gezet met een aantal bijzondere 
concerten. In samenwerking met het Conser-
vatorium van Amsterdam kwam jazz-ster 
Diane Reeves voor een speciaal concert. 
De flamenco diva Estrella Morente deelde 
het podium met musici van het Amsterdams 
Andalusisch Orkest en verraste het publiek 
met een fusion tussen flamenco en Arabische 
muziek. Het succesvolle Le Trio Joubran 
bracht een vloeiende fusion tussen jazz en 
Oosterse klanken. De Meervaart laat zich 
graag adviseren door specialisten binnen 
het muzieknetwerk zoals het Amsterdams 
Andalusisch Orkest, Mystiek Productions, 
Mojo, Music Works International en World 
Music Forum NL. In samenwerking met 
hen zoeken we de ideale combinatie tussen 
kwaliteit en connectie met diverse publieks-
groepen. Bij verschillende programma’s lag 
de focus op de betekenis van de muziek voor 
verschillende generaties. Artiesten boden 
op het podium context door middel van 
storytelling, decor en anekdotes. Denk hierbij 
aan de voorstelling ‘Swingin in New Orleans’ 
van The Legends en de serie ‘A Tribute to...’. 
Bij het concert van het Metropole Orkest 

organiseerden we een randprogramma in de 
middag voor de Vrienden van het Metropole 
Orkest. Zij kregen gelegenheid voor netwerk-
vorming en kennismaking met de musici van 
het orkest. In de avond speelde het orkest in 
een volgepakte Rode Zaal het dak eraf met 
funky gastartiest Cory Wong. 

Op cabaretgebied was het een bijzonder jaar. 
Youp van ’t Hek en Theo Maassen bespeelden 
beiden de Meervaart. Dat is geen vanzelfspre-
kendheid en gebeurt niet elk seizoen, dus daar 

waren we zeer trots op. Het jonge talent en 
beroepsontregelaar Stefano Keizers heeft een 
bijzondere band met de Meervaart. Als 13-jarige 
jongen deed hij mee met Kunstbende Amster-
dam in verschillende categorieën en nu speelde 
hij zijn eerste solocabaretvoorstelling in de 
Blauwe Zaal, één van de meest spraakmakende 
cabaretprogramma’s van het seizoen. 
Verder waren we blij dat we de Ramadan Con-
ference met Najib Amhali, Rayen Panday & 
Anuar, de seriebespelingen van Daniël Arends, 
Patrick Laureij en Najib Amhali en de try-outs 
van Caribbean Combo konden presenteren. 
Cabaretiers kiezen vaak voor de Meervaart 
vanwege de bijzondere sfeer en het leuke 
publiek. Zo werden ook de tv-opnames van 
Martijn Konings oudejaarsconference op RTL 

4 bij ons opgenomen. 
Voorstellingen waarbij er iets magisch 
gebeurde in de zaal omdat het publiek in 
een geheel eigen gedeelde sfeer zat door het 
verhaal op het podium maakten we mee bij 
‘Het Amsterdam Verhaal’ van Lebbis en de 
voorstelling van Fahd Larhzaoui ‘Shirt uit!’ 

We doen niet alleen veel aan talentontwikke-
ling: de hele Meervaart werd zelfs door 
kinderen overgenomen tijdens het Nationale 
Theaterweekend eind januari. Van de kaart-
verkoop tot de horeca, en van de garderobe 
tot aan zelf optreden. Kinderen stonden 
centraal en onze bezoekers werden over-
donderd door de ontvangst van deze kleine 
Meervaart-medewerkers.
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We organiseerden een speciaal kinderprogram-
ma rondom het 100-jarig bestaan van de OBA, 
de directeur van de Meervaart las voor op 
het grote Voorleesbed en kinderen konden 
genieten van de voorstelling ‘Ieorg Idur’ naar 
het boek van Roald Dahl. 

Opvallend in onze theaterprogrammering 
was de voorstelling ‘Drie Zusters’ van Urban 
Myth en het Noord Nederlands Toneel, waarin 
onze makers George en Eran meespeelden. 
Regisseur Koos Terpstra maakte deze voor-
stelling voor het eerst met een cast van 
diverse culturele achtergrond. Ook vertoonden 
we ‘GAS’ van Toneelgroep Jan Vos dat volgens 
de toneeljury van het Theaterfestival een 
toneelstuk was waarin persoonlijke omstan-
digheden, ontwikkeling van personages, 
het accurate feitenrelaas en de impact van de 
gaswinning op Groningen elkaar versterken 
tot een zeer boeiende en veelzijdige drama-
tische vertelling – waarvan de relevantie 

tot ver buiten Groningen reikt. Deze voor-
stelling werd omlijst met een talkshow 
waarin dieper op de thematiek werd ingegaan. 
Een bijzondere avond. Een andere aansprekende 
voorstelling was ‘De Verse Tijd’ door Dood Paard 
waarin de acteurs Mokhallad Rasem en Kuno 
Bakker een voorstelling opbouwen uit een reeks 
dialogen. Samen vertellen de gesprekken een 
overkoepelend verhaal over twee mannen 
die, ondanks hun verschillen, ontdekken waar 
hun levens elkaar raken en verrijken.

Musical heeft een plek in de programmering 
als het aansluit op ons profiel als grootstede-
lijk theater of als het van kwalitatieve toe-
gevoegde waarde is op het reguliere aanbod. 
Een mooie illustratie hiervan was in 2019 de 
musical ‘Kinky Boots’, dat kunnen zijn wie 
je wilt zijn als onderwerp heeft. Deze voor-
stelling ging in november bij ons in première, 
dat was een waar feest.

2019 was een bewogen jaar voor de Meervaart, 
ook in de letterlijke zin van het woord: de dans-
programmering is veranderd en heeft zich 
verder uitgebreid en ontwikkeld. Wij namen 
afscheid van het Ballet van Tatarstan en 
Isabelle Beernaert en maakten plaats voor het 
Scapino Ballet Rotterdam en Nanine Linning, 
die bij ons in huis een herbewerking maakte 
van ´Endless Song of Silence…́  Dit project 
had in de aanloop wat voeten in de aarde, 
maar wij zijn blij dat Nanine bij ons heeft 
gemonteerd en in première is gegaan. 

Eén van de hoogtepunten was de voorstelling 
‘Ayahuasca’ van Amenti Collective, uitgebracht 
onder ISH Nieuwe Makers, in een uitverkochte 
Blauwe Zaal. Gyl ‘The Grid’ Gomes Leal is een 
charismatisch danser die zijn sporen in de 
urban dans scene al lang en breed verdiend 
heeft. Momenteel ondersteund als nieuwe 
maker via het FPK, bewees hij zich als maker 
via een onconventionele voorstelling over 
ayahuasca. Deze avond bracht veel nieuw 
publiek naar de Meervaart (80% passant). 

Wij hopen hen én Gyl terug te zien. 
De Theaterkrant schreef: ‘Een indrukwek-
kend debuut voor Gomes Leal als maker bij 
ISH Dance Collective.’

Het jaarlijkse ICKFEST van de Meervaart en 
ICK Amsterdam had een bijzondere invulling 
met de première van ‘All Over – Acts of 
Love’, een liefdevolle samenwerking tussen 
Toneelgroep Oostpool en het ICK met een 
prachtige dialoog van Hannah van Wieringen. 
De combinatie van dans en toneel bracht een 
ander (theater)publiek naar het festival dan 
gebruikelijk. 

Trots en geraakt waren we door 'REDO', een 
solo van Redouan Ait Chitt gechoreografeerd 
door Shailesh Bahoran. Redouan is een inclu-
sieve danser met andere fysieke mogelijkhe-
den die breakdance naar een hoger niveau 
weet te tillen. De avond voor hij in de Blauwe 
Zaal stond, won Redouan de ‘Zwaan voor de 
meest indrukwekkende dansprestatie’ tijdens 
de Nederlandse Dansdagen. De Volkskrant 
: ‘Breakdancer Redo tart zijn evenwicht 
in salto’s, handstanden en backspins’.
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  THEATER-PROGRAMMA 2019 BEGROOT 2019 2018 

Genre voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers
Cabaret 85 40.177   72 37.723
Dans 30 9.635   23 8.579
Familie 12 5.633   23 6.943
Jeugd  37 3.403   50 7.185
Toneel/theater 55 18.289   56 16.593
Muziek pop/wereld/jazz 30 12.566   34 12.000
Muziektheater 5 1.182   13 4.354
Opera 1 108   2 998
Show/musical 27 14.172   18 9.312
Literair/lezing 2 455   2 933
Schoolvoorstelling 18 3.195   22 3.267
Op locatie* 38 19.428   100 7.059

Totaal 340 128.243   415 114.946

Huisgezelschappen en  
coproducties 74 31.192 72 21.000 146 17.862
Programmering overig
nationaal 231 80.238 162 49.000 234 82.176
Programmering 
Internationaal** 35 16.813 7 2.200 35 14.908

Totaal 340 128.243 241 72.200 415 114.946

Totaal excl. op locatie 302 108.815 241 72.200 315 107.887

Locale (co)producties en  
buurtprogrammering 109 10.827 42 15.750 73 19.016

 TOTAAL  449 139.070 283 87.950 488 133.962

In totaal bestond 10% van de uitgegeven kaarten uit vrijkaarten. Met name bij premières van o.a. onze huisgezelschappen worden relatief veel vrijkaarten 
uitgegeven. Ook is er buurtprogrammering met vrije toegang voor buurtbewoners.

  2019 BEGROOT 2019 2018 

Commerciële verhuur 117 34.476 145 41.500 109 29.443
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2. DE MEERVAART ALS 
AANJAGER VAN NIEUW 

AANBOD
2.1 INLEIDING
Sinds de musical ‘Ik Driss’ (2012) werkt de Meervaart aan de ontwikkeling van voorstellingen 
met verhalen die ontbreken in het reguliere aanbod. Het zijn verhalen die een belangrijke rol 
vervullen in de belevingswereld van veel Amsterdammers. Deze verhalen ontwikkelen we 
zelf of presenteren we in samenwerking met onder andere huisgezelschappen, verwante 
makers en lokale initiatieven. 
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2.2 HUISGEZELSCHAPPEN
Dit lopende Kunstenplan werkt de Meervaart 
samen met vijf huisgezelschappen: Jakop 
Ahlbom Company (JAC), George & Eran 
Producties (GEP), ICK Amsterdam (ICK), 
Het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) 
en Wat We Doen. 

Jakop Ahlbom Company presenteerde de 
voorstelling ‘Le Bal’, een enorme productie 
die zich afspeelt in het danslokaal. Met vele 
kostuumwisselingen waarin een reis werd 
gemaakt door het Europa van de afgelopen 
eeuw. De band Alamo Race Track begeleidde 
deze reis door de tijd en speelde de wereldhits 
van de afgelopen honderd jaar. ‘Le Bal’ bood 
een dwarsdoorsnede van hoe we in de afge-
lopen eeuw (samen)leefden, hoe we door de 
eeuwen heen steeds op zoek zijn naar liefde 
en geborgenheid, en hoe onvermijdelijk het 
veranderen van de tijd is.

De Theaterhit van Oerol uit 2018; ‘George en 
Eran worden Racisten’, werd als zaalvoorstel-
ling gemaakt en ging met succes in première 
in onze Blauwe Zaal. De Volkskrant : 
"In welke pijnlijke positie ze elkaar ook manoeu-
vreren, van white privilege tot spinning jew, 
de opeenstapeling van aperte beledigingen 
zit zo slim in elkaar, inclusief veelzeggende 
ballades, dat iedere gedachte (uitgesproken 
of niet, goedbedoeld of kwaadaardig), een 
splinterbommetje wordt."

In de samenwerking met ICK Amsterdam 
heeft de Meervaart in 2019 extra ruimte 
gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe 
makers die verbonden zijn aan het ICK. 
De gehele zondag van het jaarlijkse ICKfest 
bestond uit een programma van nieuwe 
makers onder de naam ‘What’s Cooking at 
ICK?, waarbij het publiek met een curator 

door het theater langs dit nieuwe werk werd 
geleid. Er werd onder andere werk getoond 
van Chronos en Christian Guerematchi. 
‘What’s Cooking at ICK?’ heeft als inspiratie 
gediend om een gezamenlijk curatorschap 
met ICK aan te gaan, waarin wij nieuwe 
makers selecteren en hen - naast het ICKFEST 
- drie keer per jaar een podium geven in de 
Blauwe Zaal.

ICK danser Cedrig Verwoert werkte met 
amateurdansers van Meervaart Studio aan 
een presentatie voor Danslab en Charlie 
Duran van Stichting Helden maakte met 
ICK de voorstelling ‘My time is now’, die te 
zien was in de Meervaart. 

Het Amsterdams Andalusisch Orkest orga-
niseerde in samenwerking met topsolisten 
en het Nederlands Kamerorkest concerten 

gericht op de muzikale legacy van iconen 
uit de Arabische wereld. In 2019 stonden de 
volgende iconen centraal: Oum Kalthoum, 
Abdelhalim Hafez en Mohamed Abdel Wahab. 
Deze bijzondere serie wordt op meerdere 
podia geprogrammeerd en in 2020 en verder 
voortgezet. De Meervaart biedt daarbij een 
podium, ruimte voor repetities en adviseert 
in techniek en decorontwikkeling.

2.3 EIGEN (CO)PRODUCTIES
In samenwerking met DeLaMar Theater 
produceerden we in 2019 ‘A Very Funny 
Christmas’ een eigen productie door Roué 
Verveer en het ZO! Gospel Choir. Een hart-
verwarmende kerstshow voor het hele gezin. 
Ouderwetse gezelligheid verpakt in een 
heerlijke feel-good voorstelling met prachtige 
kerstmuziek. Deze Kerstshow speelde in 
2019 in de Meervaart en zal in 2020 in 
DeLaMar Theater te zien zijn. 

Uiteraard hadden we afgelopen jaar veel 
programmering uit onze eigen talentontwik-
kelings- en educatietak Meervaart Studio en 
Meervaart Jong, zoals het Meervaart Jong 
Festival, Kunstbende en het dansevenement 
Break A Leg. Een succesformule uit Meervaart 
Studio zijn de Comedy Cafés. Jong cabaret-
talent krijgt op deze maandelijks terugkerende 
avond de kans zich in een intieme setting te 
presenteren aan het Meervaart-publiek. 
In eigen ontwikkelde dans- en theaterlabs 
wordt er met jongeren aan een voorstelling 
gewerkt, die te zien is in de Meervaart en soms 
elders in de stad. 

In 2019 speelden twee reprises van voorstel-
lingen die de Meervaart ondersteunde: 
‘Noumi, Zusje Zeven’, een productie van ROSE 
stories in samenwerking met de Meervaart. 
De voorstelling speelde nog twee vrije voor-
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stellingen en drie schoolvoorstellingen bij ons. 
Ook de bejubelde voorstelling ‘ZIEL/ROUH’ 
van ICK Amsterdam en het Amsterdams 
Andalusisch Orkest in samenwerking met 
de Meervaart was weer te zien. Volkskrant: 
"Deze dansers en musici laten een feilloze 
beeltenis zien van de menselijke ziel".

De Meervaart wist de samenwerking met 
ROSE Stories en het AAO verder uit te werken 
in een bijzondere voorstelling voor kinderen 
(2+). De voorstelling 'Bo & Mo' gaat over het 
leven van twee kwajongens die in een tijds-
capsule van het Amsterdam van vandaag 
reizen naar het Middeleeuwse Andalusië en 
onderweg verschillende avonturen meemaken. 
De voorstelling werd gespeeld door een acteur 
en muzikaal ondersteund door het AAO. 
Speciaal voor deze voorstelling is een tent 
ontworpen als podium en decor. 

In september organiseerden we ‘de kracht 
van… Een zoen van de leraar’. Filmmaakster 
Barbara den Uyl maakte 25 jaar geleden een 
intrigerend portret van Nederlands eerste 
‘zwarte’ school. Tijdens ‘de kracht van’ avond 
keken we met oud-leerlingen en oud-docenten 
opnieuw naar de documentaire. Ervaringen 
uit het verleden kregen een nieuw perspectief, 
discussies laaiden opnieuw op en de actuele 
situatie op scholen kreeg meer reliëf en context. 
Dit kwam mede door de aanwezigheid van 
pubers van nu die reageerden op de pubers 
uit de generatie van hun ouders die ze op film 
zagen. De avond was een samenwerking met 
filmer en programmamaker Nordin Lasfar. 

2.4 PROJECTEN MET 
VERWANTE MAKERS
Met verwante makers voegen we nieuwe 
verhalen toe aan ons aanbod. ‘A seat at the 
table’ van Black Sheep Can Fly (Saman Amini 
en Nima Mohaghegh) is een vlijmscherpe 
theatervoorstelling over het gevoel van liefde 
en haat voor ons vaderland. Een ontroerend, 
humoristisch en kritisch portret van hoe ra-
cisme zich manifesteert in onze samenleving.

Het Parool (Sander Janssens): "De spelers 
maken theater op zijn krachtigst en kwets-
baarst: als gedeelde ruimte om hun eigen 
en elkaars pijn te onderzoeken, woede te 
kanaliseren, angsten uit te spreken en voor-
stellen te doen. Het publiek wordt opgehitst 
en weer snoeihard op zijn plek gezet. Het levert 
uiterst urgent en belangrijk theater op." (over 
versie 2019)

Ook bracht ROSE Stories, in samenwerking 
met Studio Figur en de Meervaart een nieuwe 
voorstelling uit voor de allerjongste doel-
groep. In 'SSST!' neem je samen met je kind 
plaats midden in het bos. Tussen boomstron-
ken en mos kijk je naar de avonturen van 
twee jagers en een vogeltje. Een fantasie-
prikkelende beleving met muziek, dieren-
poppen en veel kiekeboe-effecten. SSST! is 
geïnspireerd op Chris Haughton's succesvolle 
prentenboek ‘Ssst! We hebben een plan’. 
De voorstelling repeteerde en monteerde in 
de Meervaart, speelde try-outs voor scholen 
en beleefde in september een succesvolle 
première in de Meervaart.

2.5 LOKALE INITIATIEVEN
Een aantal lokale initiatieven wordt onder-
steund met de inzet van onze expertise en/
of het beschikbaar stellen van onze accom-
modatie tegen een cultureel verhuurtarief. 
In 2019 leverden we op deze manier onze 
bijdrage aan stichting Young Nieuw-West 
met de Young Amsterdam Awards, Aslan 
Muziekcentrum, het Huis der Letteren met 
hun jubileumprogramma, Oxville, Tweens 
Talent, de expositie ‘Vrouwen van Nieuw-
West’, de voorstelling ‘Buutvrij’ (grotendeels 
gemaakt met jongeren uit Nieuw-West), de 
TechGround van de OBA en 24H Nieuw-West. 
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Een aantal van deze initiatieven lichten we 
hieronder nader toe. 

Door de samenwerking met Oxville Cinema 
kent de Meervaart een bescheiden film-
programmering met een breed pallet van 
arthouse tot blockbuster. In 2019 is besloten 
om bij de selectie van films te kijken naar 
thematische invalshoeken, de toegevoegde 
waarde voor Nieuw-West en de relatie met 
het overige programma van de Meervaart. 
Denk hierbij aan speelfilms en documentaires 
die aansluiten op voorstellingen of reflecte-
ren op urgente thema’s die spelen in de stad. 
Een voorbeeld van een succesvolle combinatie 
was de programmering van Doculab Suriname, 
drie documentaires over Suriname, op dezelfde 
dag dat de Meervaart Wan Switi Srefidensi, 
een muzikale comedyshow presenteerde. 
Met eten in de foyer voor bezoekers van beide 
zalen werkte dat geweldig. In 2019 waren in 
totaal 83 films via Oxville te zien. 

In 2019 bestand Young Amsterdam 10 jaar. 
De Meervaart heeft hen productioneel, orga-
nisatorisch en inhoudelijke ondersteund bij 
hun grootse Jubileumavond in de Rode Zaal. 
Tijdens dit gala werden Amsterdamse 
jongeren in de spotlights gezet. Er werden 
Awards uitgereikt in de categorieën: cultuur, 
ondernemerschap, sport en maatschappelijk 
belang. De jury en de personen die de awards 
uitreikten waren prominenten of aanspre-
kend voor jongeren. Zo werd de kunst award 
uitgereikt door de directeur van het Van 
Gogh-museum. Voor het eerst werd ook de 
jongerenburgemeester van Amsterdam 
benoemd. Burgemeester Femke Halsema 
overhandigde een speciale ambtsketen uit 
aan Avinka Aventurin. De uitverkiezing kwam 
tot stand na een online verkiezingscampagne 
onder jongeren en het oordeel van een vakjury. 
De Meervaart had zitting in deze jury. 

De makers van Stichting Paspoort naar je 
Toekomstdroom organiseerden in samenwer-
king en met ondersteuning van de Meervaart 
de 5e editie van de talentenbeurs TweensTalent. 
Een talentenbeurs waar meer dan 1000 jonge-
ren in een echte beleving hun talent mogen 
ontdekken. Tijdens het evenement doorlopen 
leerlingen een parcours met korte workshops, 
speelse opdrachten gekoppeld aan kansrij-
ke beroepen. Tweens-Talent is een geborgd 
onderdeel van het leertraject van Project 
Paspoort waar alles draait om het experimen-
teren met opgedane inzichten over talenten, 
vaardigheden en eigenschappen. Vanuit het 
idee dat je kunt groeien, innoveren en gren-
zen verleggen als je weet wat je talenten zijn. 
Het evenement werd deels rondom het ge-
bouw van de Meervaart georganiseerd wat de 
zichtbaarheid en uitstraling ten goede kwam. 

In september is de OBA in Osdorp gestart 
met TechGrounds, een organisatie die gratis 

programmeerscholen opent in kwetsbare 
wijken. In een TechGround worden deel-
nemers (met name jongeren 18-25 jaar) in 
zes maanden opgeleid tot webdeveloper. 
De Meervaart heeft een bijdrage geleverd aan 
de verbouwing van de OBA hiervoor. 

Op meerdere plekken in Amsterdam Nieuw-
West was de expositie ‘Vrouwen van Nieuw-
West’ te zien. Een balletklas van Meervaart 
Jong was onderdeel van deze expositie. 
'Vrouwen van Nieuw-West' is een project waar-
bij vooral de vrouwen zelf de regie hebben over 
wat ze vertellen en laten zien. De productie 
is in handen van het Amsterdam Museum, 
Pakhuis de Zwijger en New Metropolis. 
Het project komt tot stand in samenwerking 
met OBA, de Meervaart, Vrouw en Vaart, 
Laika, The Beach, Stichting Nisa for Nisa, 
Comenius College, Mundus College, Young 
Amsterdam, Eigenwijks en vele andere 
organisaties en bewoners uit Nieuw-West. 

2.6 FONDS ZOZ
Sinds drie jaar is Fonds ZOZ stevig veran-
kerd in 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 ondersteunen 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 Cultuur-
fonds (PBCF). In de afgelopen drie jaar is 
het uitgegroeid tot een stevige organisatie 
met duidelijke kaders en doelstellingen. 
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 de reguliere projectaan-
vragen. Een speciale creatieve poule zorgt 
voor het scouten, beoordelen en inhoudelijk 
ondersteunen van jonge makers. 

Door ZOZ hebben veel nieuwe makers zich 
verbonden aan het theater. Zo zijn er afge-
lopen jaar tien makers ondersteund die een 
intensief traject hebben doorlopen via de 
Academy, en tot eind 2020 worden er zeker 
nog eens vijftien nieuwe makers onder-
steund. ZOZ heeft een nieuw netwerk aan 
makers aangeboord, die normaliter moeilijk 
hun weg vinden naar het theater. Door hen 
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 
regelmatig terug te zien op ons podium of in 
de repetitieruimten. Ook brengen zij hun ach-
terban mee de zalen in, waardoor er voor ons 
een nieuwe stroom aan bezoekers ontstaat.

Met dit fonds in huis weet de Meervaart 
haar maatschappelijke plicht te onderstrepen. 
Het laat zien dat cultuur van grote betekenis 
is voor onze maatschappij en een positieve 
verandering teweeg kan brengen tot in de 
haarvaten van de samenleving.
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3. TALENTONTWIKKELING  
EN EDUCATIE

3.1 INLEIDING
Het resultaat van de grondige rebranding betekende afscheid nemen van twee vertrouwde 
namen in het talentontwikkelingsprogramma van de Meervaart. Studio West en 4West 
kregen beide een nieuwe naam. Studio West heet nu Meervaart Studio en 4West gaat verder 
onder de naam Meervaart Jong. De nieuwe namen zijn inmiddels goed geïntegreerd binnen de 
Meervaart. In alle uitingen is nu nóg duidelijker dat het talentontwikkelingsprogramma een 
belangrijk onderdeel is van het aanbod van de Meervaart. Alle activiteiten staan op de website 
en alle uitingen (on- en offline) hebben dezelfde look and feel. Talentontwikkeling en educatie 
zijn integraal onderdeel van onze activiteiten. 

De Meervaart wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren kennis laten maken met de waarde 
en schoonheid van podiumkunsten, zowel onder als na schooltijd. Door het netwerk van wijk-
organisaties en scholen dat de Meervaart onderhoudt en de inbreng van onze huisgezelschap-
pen is er voor elke deelnemer een passende activiteit binnen de gebieden kennismaken, 
ontwikkelen, bekwamen en (in beperkte mate) excelleren. 
Samen met het Jongerencultuurfonds en de Gemeente Amsterdam/Stadspas nemen we 
mogelijke financiële obstakels weg door ouders te attenderen op de Kids Gids vouchers en 
hen te ondersteunen bij een aanvraag bij het Jongerencultuurfonds. Daarnaast investeert 
de Meervaart, in samenwerking met een aantal sociaal-maatschappelijke instellingen uit 
de buurt, in educatieve wijkprojecten en vakantieweken voor kinderen in een achterstands-
positie.
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3.2 RESULTATEN IN RELATIE 
TOT DOELSTELLINGEN 
2017 - 2020
Er is, zowel binnen als buitenschools, een 
samenhangend programma ontstaan voor 
jeugd van 2 tot 25 jaar met in 2019 een bereik 
van ruim 5.000 kinderen en jongeren. 
De activiteiten vinden plaats op zes locaties 
in diverse wijken van (Nieuw-)West, zowel bij 
de Meervaart in huis als bij buurtvoorzieningen 
(scholen, buurtcentra, etc.). Inhoudelijk 
werken we deze beleidsperiode aan het nog 
beter op elkaar afstemmen van het aanbod 
voor de verschillende leeftijdsgroepen. In 
2019 is er daarom geëxperimenteerd met 
een Pre-Summer Course voor deelnemers 
van Kunstbende en Meervaart Jong waarbij 
zij drie weken lang workshops volgen en op 
deze manier Meervaart Studio leren kennen. 
Het programma van de Pre-Summer Courses 

bestond uit lessen op het gebied van dans, 
theater, presenteren en zakelijke coaching. 
Ook de investering om jongeren van Meer-
vaart Jong en Studio mee te laten doen aan 
Kunstbende wierp zijn vruchten af. Maar 
liefst vier jongeren uit de programma’s van 
Jong en Studio wisten een plek in de landelij-
ke finale van Kunstbende te bereiken. 
Jelle Ozinga (deelnemer theater Meervaart 
Jong) won hier de derde prijs. Om uitwisse-
ling en doorstroom te bevorderen organiseren 
de teams van Meervaart Jong en Studio een 
gezamenlijke docentendag waar docenten 
elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uit 
kunnen wisselen. 

Met De Krakeling, Internationaal Theater 
Amsterdam, De Toneelmakerij, Podium 
Mozaïek en het Bijlmer Parktheater werken 
we nauw samen op het gebied van werving 

en planning van scholenbezoek door het 
Primair Onderwijs. 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 werkten. 
Ook bezochten ruim 2.000 basisschool 
leerlingen een jeugdtheatervoorstelling in 
de Meervaart. 
Onze reguliere programmering in de avond 
werd in totaal door 623 leerlingen van groten-
deels Amsterdamse scholen bezocht. Zij kozen 
onder andere voor ‘Le Bal’ van Jakop Ahlbom 
Company, ‘Hamlet’ van Theater Rotterdam 
en voor Nasrdin Dchar. Bij dit scholenbezoek 
bemiddelt de Meervaart tussen het gezelschap
en de school zodat leerlingen goed voorbereid 
de voorstelling bezoeken. 

  2019 BEGROOT 2019 2018 

 Talentontwikkeling deelnemers deelnemers deelnemers
Kortdurend 
(<6 maanden) 174 100 69
Langdurend 
(>6 maanden) 101 50 72

 Kunst- en Cultuureducatie lessen deelnemers lessen deelnemers lessen deelnemers

     
 Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
PO 275 2.060 540 3.000 790 2.689
VMBO 155 410 480 400 274 613
VO (voorstellingsbez.) 4 622 30 500 4 578
S(V)O 12 54 10 50 24 36

     
 Niet-Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
4 – 12 jaar 1.892 959 2.000 850 1.597 849
12 – 18 jaar 258 412 470 280 550 648
> 18 jaar 530 313 500 200 400 293

 Digitale activiteiten activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers
Meervaart Studio Online 56.700 7 - - 94.352 11

-  Het aantal activiteiten en deelnemers aan projecten voor het VMBO is in 2019 minder t.o.v. 2018. Idem dito voor projecten met het Speciaal (Voortgezet) 
Onderwijs. Reden hiervoor is dat enkele scholen waarvoor jaarlijks workshops georganiseerd worden besloten hebben de vaste activiteiten in de tweede 
helft van het schooljaar te plannen. Deze activiteiten vinden dus plaats in 2020 i.p.v. 2019. Daarnaast heeft het Mundus College besloten het project 
Wereldverhalen niet langer in te kopen voor het schooljaar 2019 – 2020 wat een groot gat in de cijfers oplevert. 

-  Het aantal deelnemers en bezoekers aan grote activiteiten zoals Break A Leg (1.000 deelnemers, 1.000 bezoekers), Kunstbende (179 deelnemers, 500 
bezoekers), Nieuwe Oogst (170 deelnemers, 500 bezoekers), Comedy Café (36 deelnemers, 268 bezoekers) en het Meervaart Jong Festival (859 deelnemers, 
2.260 bezoekers) missen in het overzicht, omdat deze niet onder de noemer ‘lessen’ vallen. Zij zijn terug te vinden bij de bezoekersaantallen programme-
ring. Ook de hoeveelheid deelnemers en bezoekers van Meervaart programma op andere plekken in het land vallen buiten dit overzicht. De afdeling 
Talentontwikkeling & Educatie programmeerde in 2019 op o.a. Lowlands, Fringe Festival, Town Tales en in diverse clubs. Hiermee werden circa 3.500 
mensen bereikt.
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3.3 UITGEBREID LOKAAL EN 
STEDELIJK NETWERK
De Meervaart zoekt voor haar educatieve 
activiteiten naar een verbinding met andere 
educatieaanbieders en netwerkorganisaties 
binnen en buiten Nieuw-West om zo haar 
bereik en effectiviteit te vergroten. 

Op het gebied van het bevorderen van de 
doorstroom naar kunstvakonderwijs maken 
we deel uit van het Amsterdamse netwerk de 
Tafel van Talentontwikkeling. Ook hebben 
we hiervoor de partnerschappen met FOAM 
en de Filmacademie verder geïntensiveerd. 
Met FOAM organiseerden we het Foto Lab 
(incl. expositie) onder leiding van Khalid 
Amakran. Deelnemers aan het Foto Lab 
krijgen na afloop de mogelijkheid door te 
stromen binnen het programma van FOAM 
Forward. Met De Filmacademie is in 2018 
een traject gestart waarbij studenten van 
de academie les geven aan deelnemers van 
het FilmLab en helpen bij hun producties. 
De eindresultaten zijn gepresenteerd op 
de Filmacademie. Het doel is om cultureel 
divers talent te interesseren voor het filmvak. 
Deze samenwerking werpt zijn vruchten af: 
in september 2019 zijn twee deelnemers van 
het Film Lab gestart met een opleiding op de 

Filmacademie. Ook deelnemers van het eerste 
uur van Meervaart Jong hebben inmiddels hun 
weg gevonden naar (kunst)vakopleidingen in 
de stad. 

In 2019 kwamen nieuwe samenwerkingen 
tot stand. Zo is Fractal Dance Collective 
momenteel druk met de uitvoering van het 
tweede Dans Lab en werkt Lost Project met 
maar liefst twee groepen aan eindpresentaties 
in het kader van het gloednieuwe Theater Lab. 
Voor het eerst konden bezoekers van Lowlands 
muziekworkshops van de Meervaart volgen. 
Meervaart Studio ambassadeur en docent 
Leeroy Molly vermaakte de bezoekers van het 
grootste festival van Nederland gedurende 
drie dagen met een hiphop karaoke workshop. 

Jong talent van de Meervaart presenteerde 
zich opnieuw op verschillende plekken in 
de stad bij o.a. clubavonden in Club Air en 
NYX (onder de noemer Selfmade), het Fringe 
Festival, Town Tales, etc. Onder de naam 
Meervaart Studio Nieuwe Oogst presenteer-
den deelnemers van de Labs hun werk op 
verschillende plekken in de stad waaronder 
Doka.  
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4. HET BELANG VOOR 
AMSTERDAM

4.1 INLEIDING
De afgelopen jaren is de Meervaart veranderd van een mainstream schouwburg in een 
grootstedelijk theater met een grote maatschappelijke impact, zowel op het gebied van 
programmering als kunsteducatie en creatieve vrijetijdsbesteding. In dit hoofdstuk zullen 
we kort omschrijven hoe de Meervaart in 2019 heeft bijgedragen aan een rijker en meer 
divers cultuurklimaat in Amsterdam (en daarbuiten) door de verschillende samenwerkingen 
met andere culturele instellingen. 
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4.2 DE MEERVAART: BOUWEN 
AAN EEN DANSPLATFORM 
Steeds meer dansliefhebbers weten de 
Meervaart te vinden voor vernieuwende 
hedendaagse dans. Dit is het resultaat van 
de samenwerking met ICK en een andere 
profilering van ons theater, de dansprogram-
mering heeft een vaste plek in de program-
mering gekregen. Dit uitte zich in 2019 
onder andere door de samenwerking met 
Nanine Linning, het uitnodigen van het 
Scapino Ballet en meer urban dansprogram-
mering van oa. ISH. We bouwen daar in 
2020 op voort door een vaste plek op de 
zaterdagavond voor dansprogrammering 
te reserveren. Door gunstige kaartprijzen 
te hanteren en regelmatig voorstellingen 
aan te bieden via We Are Public bouwt 
De Meervaart gestaag verder aan een achter-
ban van dansliefhebbers. 

De samenwerking met ICK is in 2019 besten-
digd. De samenwerking richt zich verder op 
de inhoud meer dan op een samengaan in 
één locatie. In 2019 was dat voor het project 
‘My time is now’ van Stichting Helden en 
Cedrig Verwoert voor het Danslab. ICK geeft 
ook educatieve input tijdens docentendagen 
van Meervaart Jong en we werken in de 
Meervaart Jong en Studio lessen soms met 
de ‘Toolkit’ van ICK. 

4.3 SAMENWERKING MET DE 
ANDERE CULTUURHUIZEN
Met de andere drie cultuurhuizen, Podium 
Mozaïek, het Bijlmer Parktheater en de 
Tolhuistuin vindt er structureel overleg 
plaats waarin we kennis delen en program-
ma’s afstemmen en uitwisselen. Dit heeft 
geleid tot diverse inhoudelijke overleggen op 
het gebied van programmering en educatie. 

PUBLIEKSONDERZOEK 
Bij de innovatieregeling van het AFK is met 
de andere drie cultuurhuizen een gezamen-
lijke aanvraag gedaan op het gebied van 
publieksonderzoek en het ontwikkelen van 
nieuwe marketingtools. 
We wilden dit onderzoek naar ons publiek 
uitvoeren vanuit de veronderstelling dat 
wij (met een deel van onze programmering) 
nieuwe publieksgroepen weten te bereiken, 
maar dat we relatief weinig informatie over 
de cultuurconsumptie van dit nieuwe publiek 
hebben. Het is onze wens om meer inzicht te 
krijgen in ons publiek (zowel het bestaande 
als dit nieuwe publiek) en ze echt te leren ken-
nen. Het onderzoek zal zich daarmee richten 
op de voorkeuren en de drijfveren van ons 
(potentieel nieuwe) publiek. In 2019 is een 
start gemaakt met dit publieksonderzoek, 
uitgevoerd door Bureau Buhrs. 

In het onderzoek verstaan we onder ‘nieuw 
publiek’ cultuurbezoekers die relatief jong 
en/of cultureel divers zijn. Voor het beschrij-
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ven van dit publiek zijn de Leisure Leef-
stijlen van SAMR Marktvinders als basis 
gebruikt, aangevuld met informatie over 
leeftijd en culturele achtergrond. De eerste 
resultaten van het onderzoek zijn in 2019 
gepresenteerd. In 2020 wordt een vervolg 
gemaakt met het onderzoek gericht op het 
uittesten van een aantal nieuwe marke-
tingconcepten gerelateerd aan deze nieuwe 
publieksgroepen.

Op basis van het onderzoek behoren de 
(potentiele) nieuwe publieksgroepen van de 
Meervaart tot de leefstijlen: Plezierzoeker, 
Stijlzoeker en Avontuurzoeker (alles hierover 
is te vinden op leefstijlvinder.nl).
Dit zijn de leefstijlen die op dit moment 
het meest naar de Meervaart komen en in 
Amsterdam en de directe omgeving van de 
Meervaart zijn dit de drie grootste leefstijlen. 
Deze leefstijlen vertegenwoordigen een 
cultureel divers en/of jong publiek. 

4.4 SAMENWERKING MET 
INSTELLINGEN IN EN BUITEN 
HET CENTRUM
In 2019 is de samenwerking met Internatio-
naal Theater Amsterdam versterkt, en zijn 
er meer concrete afspraken gemaakt op het 
gebied van programmering en afstemming 
van de marketing. Dit uit zich vooral op het 
gebied van het festival Lieve Stad en er zijn 
intentie afspraken gemaakt rondom een 
samenwerking met Julidans. 

Met de Krakeling, ITA, Bijlmer Parktheater, 
Podium Mozaïek en het Pleintheater werken 
we samen in de programmering voor het 
Nationaal Theaterfestival Jong waarbij we 
in september onze favorieten van het afgelo-
pen seizoen op jeugdtheatergebied nog eens 
laten terugkomen in combinatie met zoveel 
mogelijk genomineerde voorstellingen voor 
een Gouden Krekel. Met ditzelfde samen-
werkingsverband initiëren we nieuw aanbod 
voor het jeugdtheater en dan specifiek de 
doelgroep 2+. Gezamenlijk hebben we ROSE 
Stories gevraagd om hiervoor een voorstel-
ling te ontwikkelen. Dat resulteerde in de 
productie 'SSST!' Een samenwerking tussen 
ROSE Stories en Studio Figur die in septem-
ber in de Meervaart in première ging. 

Tussen de programmeurs en programma-
makers van de Meervaart, Frascati, Podium 
Mozaïek, Bijlmer Parktheater en Tolhuistuin 
is er een regulier overleg onder de noemer 
Dramaturgische Tafel. Gezamenlijk ontwik-
kelen we projecten en delen kennis op het 
gebied van publieksbereik, programmering 
en talentontwikkeling. In 2019 leidde dit 
onder andere tot het festival Town Tales in 
Frascati. Tijdens dit festival presenteerden 
de partners hun talent en toonden wat er 
op het gebied van talentontwikkeling 
plaatsvindt in het centrum en de stadsdelen. 

Het festival krijgt in 2020 een vervolg en 
vormde een opmaat voor verdere samenwer-
king en gezamenlijke ontwikkeling. 

Samen met ICK Amsterdam was de Meervaart 
betrokken bij het project SLATE. Dit project is 
een initiatief van het Eclipse Theatre uit 
Engeland en wordt ondersteund door Crea-
tive Europe. Slate is een tweejarig project 
waarbij ook Teatro GRIOT uit Portugal is 
verbonden. Dit project is een uitwisseling 
over de positie van zwarte kunstenaars 
binnen Europa. Per land is bij het project 
een kunstenaar en een creatief producent 
betrokken. Vanuit Amsterdam zijn dat 
Priscilla Macintosh en Perry Gits. In septem-
ber waren de partners in de vorm van een 
residency een week te gast in Amsterdam. 
Er waren intensieve workshops, werkbezoeken 
en netwerkbijeenkomsten. De week werd 
afgesloten met een openbare presentatie in 
de studio van ICK Amsterdam tijden het 
Fringe Festival. Elke partner organiseerde 
een soortgelijke residency, wat een opmaat 
is voor een klein festival in 2020.

Sinds 2017 hebben de mimegezelschappen 
Golden Palace, Jakop Ahlbom Company en 
Schweigman& de handen ineengeslagen in 
hun gezamenlijke missie om de mime nieuwe 
impulsen en een versterkte zichtbaarheid 
te geven. Daarin trekken ze samen op met 
de Mime Opleiding (AHK). Ze leggen directe 
relaties met podia, festivals, programmeurs 
en publiek en organiseren, in samenwerking 
met Het Huis Utrecht en de Meervaart de 
jaarlijks terugkerende Dag van de Mime. 
Daarbij komen mimemakers bijeen om met 
vakgenoten, experts, studenten en program-
meurs in verschillende interactieve werkses-
sies te spreken, brainstormen en filosoferen 
over belangwekkende onderwerpen in de 
mime, zoals de uiteenlopende maakprocessen 
en de positionering van mime.
Na de succesvolle eerste editie in de Meervaart, 
vond op woensdag 13 november de tweede 
Dag van de Mime plaats in Het Huis Utrecht. 
De Meervaart levert hieraan jaarlijks een 
inhoudelijke bijdrage. 

De Meervaart had een uitwisseling met de 
Arenberg Schouwburg uit Antwerpen op het 
gebied van programmering, ontwikkeling 
van cultuureducatie en bedrijfsvoering. 
De intentie is om een duurzame relatie op 
te bouwen met dit podium en van elkaars 
expertise en kennis te leren. Dit heeft reeds 
tot twee concrete acties geleid; Het Antwerpse 
Nuff' Said programma voor grootstedelijke 
jongerencultuur met multidisciplinaire 
vertegenwoordiging van jong talent in 
Amsterdam en in de Arenberg Schouw-
burg het opnemen van de serie ‘A Tribute 
to' (van het huisgezelschap AAO).
Met deze samenwerkingen sluiten wij aan bij 
de ambitie om onder andere publieksgroepen 

die met het aanbod van de Meervaart bekend 
zijn kennis te laten maken met andere cultuur-
locaties in de stad, onze kennis in te zetten 
voor verdere ontwikkeling van de (landelijke) 
theatersector en een continue ontwikkeling 
van ons eigen aanbod gespiegeld aan de ont-
wikkelingen van deze tijd.

4.5 FAYAGE 
Fayage staat stil bij de geschiedenis van 
50 jaar migratie Marokko-Nederland en is 
een initiatief van de Meervaart, het AAO en 
ROSE Stories. Samen lanceerden zij voor het 
seizoen 2019-2020 een nomadische karavaan 
gericht op contextprogrammering - 50 activi-
teiten - rondom voorstellingen die een directe 
link hebben met migratie en/of Marokko. 
Deze contextprogrammering organiseerden 
de partners rondom voorstellingen en expo-
sities in Amsterdam en daarbuiten. Ook waren 
er specials in de vorm van een festival of een 
bijzonder evenement. Hieronder een aantal 
voorbeelden - exposities, proeven & smaken, 
lezingen, muzikale intermezzi, films - van 
Fayage. 

De Baarsjesbios op het Mercatorplein met 
geweldige wereldartiesten. Van María Marín, 
Bomba Naranja tot het Taksim Trio en de 
film Tazzeka als dessert! (± 1000 bezoekers)
Rondom de voorstellingen van Nasrdin 
Dchar werden tijdens de Ramadan twee 
iftar-maaltijden georganiseerd. Er was een 
expositie over Tanger op drie locaties van 
de OBA Amsterdam, waaronder CS en de 
Hallen en een event en expositie van Ahmet 
Polat op het Mercatorplein en in Podium 
Mozaïek. Er werd een speciale voorstelling 
geproduceerd (‘Mabrouk’ in theater Zuidplein 
Rotterdam) en op het diverse podia waren 
bijzondere samenwerkingen te zien van 
het AAO met o.a. Estrella Morente en Nass El 
Ghiwane.
De beeldkaravaan werd ontwikkeld door 
Zouka Media: in zes stadsdelen werden 
verhalen verteld over migratie. Niet alleen 
over het verleden, maar ook over het heden 
en de toekomst. En niet alleen voor en door 
Amsterdamse Marokkanen, maar voor alle 
Amsterdammers. Deze karavaan met verha-
len trok tussen 14 november en 15 december 
door verschillende stadsdelen.
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5. ZAKELIJKE 
BEDRIJFSVOERING

5.1 INLEIDING
In de vorige beleidsperiode werd de Meervaart geconfronteerd met een aantal serieuze aan-
dachtspunten voor de toekomst, waaronder een teruglopende congresmarkt en aankomend 
groot onderhoud waarvoor niet gereserveerd was. Dankzij een jaarlijkse onderhoudsbijdrage 
van 425.000,- van de Gemeente Amsterdam in 2017 – 2020 hebben we de afgelopen drie jaar 
een forse inhaalslag kunnen maken, met als voorlopig hoogtepunt de renovatie van de Blauwe 
Zaal zomer 2018. We hadden een goed jaar aan Meetings & Events, hoewel de horecaomzet bij 
deze events ook in 2019 weer verder is gedaald. 

De veranderde profilering van ons theater maakt dat we meer moeten investeren in marketing 
en publiciteit. Daarvoor is in 2018 een extra marketingmedewerker aangesteld, die gespeciali-
seerd is in social mediacampagnes, en is de formatie van reeds in dienst zijnde medewerkers in 
2019 uitgebreid. 

De kosten voor onderhoud aan gebouw en installaties bleven beperkt zolang maar werd voldaan 
aan het devies “schoon, heel en veilig”. Dit is ingegeven door de voortschrijdende nieuwbouw-
plannen van de Gemeente Amsterdam voor de Meervaart in de nabije toekomst.

Daarnaast is er in dit hoofdstuk aandacht voor de personele organisatie, fondsenwerving 
en governance.
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5.2 MEERVAART 
MEETINGS & EVENTS 
Met 117 congresdagen verdeeld over nationale 
en internationale events is er dit jaar een totale 
commerciële verhuuromzet van € 840.000 
behaald. De target van € 875.000 werd hiermee 
net niet behaald, maar de omzet is ten opzichte 
van 2018 wel gestegen.

De meerdaagse internationale congressen 
vormden dit jaar wederom een stevige basis 
van de verhuuromzet. De afgelopen jaren is er 
een groei te zien in het aantal internationale 
bijeenkomsten. In 2019 vonden er totaal negen 
internationale bijeenkomsten plaats, twee 
meer dan vorig jaar. Al deze internationale 
congressen zijn corporate klanten, op één 
wetenschappelijk congres na. Dit vierdaags 
wetenschappelijk congres van VUmc was al 
vanaf 2016 in voorbereiding en vond dit jaar 
september succesvol plaats. Een mooi voor-
beeld van de lange leadtime en voorbereiding 
van de internationale markt. Corporate in-
ternationale bijeenkomsten uit de HR, ICT en 
multimedia branche hebben een gemiddelde 
leadtime van één tot twee jaar en een relatief 
kortere voorbereiding dan de non-corporate 
bijeenkomsten. Acties en contactmomenten 
worden hierop ingezet.
Amsterdam Marketing is een belangrijke 
partner voor onze zichtbaarheid op de inter-
nationale markt.      

De nationale congressen zijn verdeeld in 54% 
non-corporate en 46% corporate bijeenkom-
sten. Deze klanten zijn veelal afkomstig uit de 

sectoren zorg, onderwijs, ICT, multimedia en 
HR. Naast veel bestaande klanten ontvingen 
wij ook een aantal nieuwe klanten zoals: 
Monsterboard, APG en European Cultural 
Foundation. 
Klanten boeken steeds regelmatiger direct na 
hun event een nieuwe datum voor hetzelfde 
of een ander event voor het volgende jaar. Een 
zeer positieve ontwikkeling voortkomend 
uit de goede communicatie tussen de sales 
afdeling en de operationele werkvloer. Onze 
evaluatiegesprekken met klanten leiden vaak 
tot nieuwe boekingen. Daarnaast geven ze 
een goed beeld van de behoefte van de doel-
groep en eventuele verbeterpunten. 

Door middel van telefonische acquisitie, on-
line marketing en nationale beursdeelname 
(Event Summit 2019) breiden wij ons netwerk 
van klanten uit en blijven bestaande klanten 
op de hoogte. 
Het afgelopen jaar is de druk tussen program-
mering en sales verder toegenomen. De bezet-
ting van de zalen is hoog, last-minute zakelijke 
boekingen (binnen een half jaar of korter) 
zijn moeilijker te plaatsen. Op een creatieve 
manier worden openingen in de planning 
opgevuld met bijvoorbeeld opnames voor 
tv programma’s, commercials en tv series.
De ontwikkeling dat boekingen vaak het 
voorgaande jaar al definitief zijn, is nood-
zakelijk om de omzetgroei te kunnen blijven 
garanderen. Met korte optieperiodes en 
actieve benadering van optionele reserve-
ringen is deze ontwikkeling nog steeds te 
zien voor 2020 en zelfs 2021.  

Afgelopen zomer is er onderhoud geweest 
aan alle vergaderzalen. Onderhoud aan 
meubilair, plafonds en schilderwerk is uitge-
voerd. Daarnaast is het meubilair in de foyer 
aangevuld met nieuwe items om continu 
aan de wensen van onze klanten te kunnen 
blijven voldoen. Bestaande klanten en nieuwe 
klanten benoemen vaak de goede en verzorg-
de uitstraling van de theaterzalen en foyers.

Dit jaar is de nieuwe branding van de 
Meervaart gelanceerd. Meervaart als één 
sterk merk, herkenbaar en versterkend voor 
alle onderdelen. Meetings & Events heeft 
hiermee prachtige nieuwe tools in handen 
om de juiste doelgroepen aan te spreken. 
Speerpunten als duurzaamheid, MVO, 
bereikbaarheid, faciliteiten, kwaliteit en 
‘theater magie’ staan centraal op de geheel 
nieuwe website, online (social) uitingen, 
flyers en in-house promotie. 
Ook vermelden we in onze propositie naar 
klanten nog steeds dat congresseren in 
de Meervaart bijdraagt aan talentontwikkeling 
en educatie voor kinderen in Nieuw-West.
Online marketing campagnes en publicaties 
zijn vanaf deze zomer gericht uitgezet en 
hebben met deze uitstraling meer kracht. 
Een belangrijke vertaalslag naar waar we voor 
staan met Meervaart Meetings & Events.

SAMENWERKINGSPARTNERS & 
BRANCHEVERENIGINGEN 2019 
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5.3 MARKETING & PUBLICITEIT 
In 2019 werd de rebranding van de Meervaart 
als geheel doorgevoerd, met een huisstijl 
opgesteld in samenwerking met branding 
agency Das Buro. Dat betekende onder meer 
een nieuwe look & feel voor alle on- en offline 
uitingen waardoor alle facetten van de 
Meervaart werden samengebracht en nieuwe 
naamgeving voor de verschillende onderdelen: 
Theater, Jong, Studio en Meetings & Events.

Op 13 mei 2019 ging onze nieuwe website live, 
waarop nu alle afdelingen een plek hebben. 
Mede door die nieuwe website en de bijko-
mende Search Engine Optimalisation, bleef 
ons bereik en online kaartverkoop groeien. 
Zo is voor het onderdeel Theater niet alleen 
het aantal nieuwe gebruikers met 11% geste-
gen, maar is ook het totaal aantal bezoeken 
aan de website met 10% toegenomen.
Van alle nieuwe gebruikers van het onderdeel 
Theater is 7% afkomstig via de Google Ads. 
Dat komt neer op een stijging van 32% ten 
opzichte van 2018. Zo’n 19% van de web-
sitebezoekers komt direct binnen op onze 
website, ongeveer 42% bereikt ons organisch 
via Google zoekresultaten en bijna 10% wordt 
doorverwezen vanuit onze social media (Fa-
cebook, Instagram en Twitter).
Via Facebook advertenties draaiden we 259 
betaalde campagnes, voornamelijk gericht op 
kaartverkoop, en bereikten daarmee 450.925 
personen (meer dan 3,5 miljoen impressies). 
De afdeling Theater ziet een lichte groei in 
het aantal volgers op Facebook (16.231 volgers) 
en Twitter (2.254 volgers), maar heeft vooral 
ingezet op groei op Instagram. Daar zien 
we namelijk meer kansen om jongeren en 

jongvolwassenen te bereiken en mogelijkheden 
voor interactie met bezoekers, makers en arties-
ten. Het Instagram-account groeide naar 2.254 
volgers, wat neerkomt op een groei van zo’n 47%.

In het aantal nieuwsbriefabonnees zien we 
een lichte stijging van 1.250 personen, wat 
ons op een totaal bracht van 41.752 abonnees. 
Dat is een positief resultaat, aangezien we 
in het vorige jaarverslag een daling consta-
teerden als gevolg van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Er zijn 
ten opzichte van vorig jaar 16,9% meer leads 
ontstaan vanuit onze mailings, verstuurd 
vanuit ons CRM-systeem. Dan hebben we 
het over zowel onze servicemails (before- 
en after visit) als onze nieuwsbrief en tips op 
basis van eerder aankoopgedrag. Alles staat 
inmiddels gereed om begin 2020 te starten 
met persoonlijke, automatisch gegenereerde 
tips per mail, samengesteld via het Smart 
Colors-model.
Vaste bezoekers kunnen nog altijd voor 
€ 20,00 een Meer Theater Kaart aanschaffen, 
wat hen 10% korting oplevert op kaarten en 
horeca in de Meervaart. Het betekent voor 
ons een manier om loyaliteit onder klanten te 
belonen en meervoudig bezoek te stimuleren. 
Met 246 kaarthouders t.o.v. 233 vorig seizoen 
zijn we opnieuw in aantal gegroeid.

Op social media en door gezelschappen wordt 
nog altijd erg positief gereageerd op onze 
jeugdige theaterreporters, die verslag doen 
van familievoorstellingen die in de Meervaart 
te zien zijn. De recensies vinden hun weg 
onder andere op M-Talk: een onderdeel van 
onze website met blogs, vlogs en backstage 

reportages waarmee we de levendigheid en 
diversiteit tonen van de Meervaart en haar 
makers, (profiel)voorstellingen, producties, 
medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs, 
deelnemers, docenten, lessen en events. 
Het verbindt al onze activiteiten en maakt 
onderdeel uit van onze brandingsstrategie. 
Inmiddels is een redactieteam van vrijwil-
ligers samengesteld om bij te dragen aan 
content voor M-Talk.
Tijdens de opening van seizoen 2019-20 - 
onder de noemer M-Talk Live - stelden we 
onze nieuwe directeur, Yassine Boussaid, 
voor aan ons publiek, afgewisseld met pre-
views van het nieuwe seizoen. 

Hoogtepunten van afgelopen jaar waren 
de bomvolle optredens van Nasrdin Dchar 
in onze rode zaal: in mei met Iftar na afloop 
en in december voorafgaand een authentiek 
Marokkaans buffet verzorgd door Vrouw en 
Vaart samen met chef-kok Erwin van Akke-
ren en na afloop muziek van het Amsterdams 
Andalusisch Orkest, allemaal in het kader 
van Fayage, waarbij stilgestaan wordt bij de 
betekenis van 50 jaar Marokkaanse migratie 
in Nederland. Melk & Dadels - oorspronkelijk 
in 2018 als try-outs bij ons te zien - vierde 
met een uitverkochte rode zaal haar dernière. 
Ook daarbij organiseerden we een diner. 
De indrukwekkende voorstelling ‘ZIEL | 
ROUH’ door ICK Amsterdam en het Amster-
dams Andalusisch Orkest was nog een laatste 
keer bij ons te zien, met een goed gevulde en 
bewogen zaal als gevolg.

Eind december vond een reeks kerstshows 
plaats door Roué Verveer samen met het ZO! 



JAARVERSLAG 2019

22

Gospel Choir, waarbij we ter promotie onder 
andere kerstkaarten hebben laten thuisbezor-
gen in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost 
en uiteindelijk twee succesopties hebben 
kunnen verzilveren. Een Nederlandse bewer-
king van de Broadway-musical Kinky Boots 
– over zijn wie je wilt zijn – ging feestelijk in 
de Meervaart in première en vroeg met acht 
geplande optredens in de rode zaal bijzonde-
re aandacht, met acties via o.a. kanalen van 
Sanoma en de Persgroep.

Wederom deden we in het laatste weekend 
van januari mee aan het Nationaal Theater-
weekend, waarbij op de zondag kinderen ons 
theater overnamen en alle functies uitvoer-
den die normaliter door ons personeel worden 
gedaan. Ook in 2019 organiseerde ICK Amster-
dam dansfestival ICKFEST. Voorstellingen 
van huisgezelschappen Jakop Ahlbom Com-
pany en George & Eran Producties beleefden 
hun première in de Meervaart (respectievelijk 
‘Le Bal’ en ‘George & Eran worden racisten’).
Samenwerkingen van de Meervaart werden 
doorgezet, onder meer met de Podiumpas, 
We Are Public, CJP, de Voedselbank en de 
Stadspas. Via die kanalen krijgen we veel 
nieuw publiek binnen. Ook laten we de familie-
voorstellingen uitlichten via de online plat-
formen van Kidsproof en Go-Kids.

5.4 ONDERHOUD 
AAN HET GEBOUW 
Ons doel is om de Meervaart aangenaam, 
schoon en veilig te houden voor gasten, 
bezoekende gezelschappen, ons personeel 
en bezoekende technici en de auditoria 
geschikt te laten zijn om aan de eisen te vol-
doen. Gezelschappen die ons willen bezoeken 
worden groter en eisen meer. Het gebouw is in 
redelijke staat. Na een renovatie in 2018 is de 
Blauwe Zaal volledig in orde, maar sommige 
aspecten van de Rode Zaal (zoals de lift- en 
hijsinstallatie) voldoen niet aan de technische 
vereisten van sommige shows die we graag 
zouden willen programmeren. De draagcon-
structie van het theater is zodanig dat we nu 
de grenzen van de toelaatbaarheid bereiken, 
terwijl de technologische eisen toenemen. 
Daarbij raken de stoelen in de zaal versleten.

Bij het onderhouden en verbeteren van het 
huidige gebouw volgen we het MOP zo 
nauwkeurig mogelijk, waarbij we er rekening 
mee houden dat een volledig nieuw gebouw 
gepland is vanaf 2025. We proberen te repa-
reren in plaats van te vervangen, en als er 
nieuwe apparatuur moet worden gekocht 
opteren we voor apparatuur die met ons mee 
kan verhuizen. Vervangingen worden alleen 
gemaakt als dit absoluut noodzakelijk is 
en als budgetten dat toelaten. Bijna de hele 
theater-technische installatie is mobiel en 
kan gemakkelijk in 2025 worden verplaatst. 
Hoewel het grootste deel ervan inmiddels is 
afgeschreven, is het nog steeds voldoende 

van kwaliteit vanwege goed onderhoud. 
Binnen het devies schoon, heel, veilig zullen 
bij uitblijven van investeringen de kosten wel 
verder toenemen. Er wordt daartoe steeds 

meer ingezet op onderhoudscontracten 
waarbij gebouw en installaties goed in de 
gaten worden gehouden en zowel preventief 
als correctief onderhoud snel kan worden 
uitgevoerd. 
Om met deze nieuwe insteek het onderhoud 
aan gebouw en installaties te kunnen plannen 
wordt het meerjarenonderhoudsplan in 2020 
geactualiseerd. We gaan daarbij uit van een 
overgang naar een nieuw gebouw tijdens de 
Kunstenplanperiode 2025-2028.

De investeringen in het verduurzamen van 
de Meervaart betalen zich terug in lagere 
energielasten. De zonnepanelen op het dak 
leveren jaarlijks ca 72.000kWh op, geheel 
naar verwachting. Dit is ongeveer 16% van 
ons totale elektriciteitsverbruik. 

We hebben in 2019 het ‘BREEAM-in use’-
certificaat behaald. De score *** (very good) 
is deels toe te kennen aan het goede ener-
gielabel dat wij hebben, maar vooral door de 
manier waarop wij met het gebouw omgaan 
en hoe het is ingericht voor gasten en mede-
werkers. BREEAM kijkt echter niet naar de 
technische staat waarin het hele gebouw zich 
bevindt. 

In 2019 werd een neveneffect van de ver-
vanging van ons zaallicht in de foyers en 
theaterzalen van halogeen naar LED merk-
baar, namelijk dat deze lampen veel minder 
warmte ontwikkelen. Hierdoor wordt in de 

wintermaanden wel flink meer gestookt dan 
voorheen. Doordat er nieuwe CV-ketels zijn 
geplaatst is het totale gasverbruik echter niet 
gestegen. 

In 2019 werd qua installaties geïnvesteerd 
in een deelvervanging van de theaterspots, 
nieuwe geluidstafels voor de Rode en Blauwe 
zaal. Ook werd geïnvesteerd in nieuwe 
mobiele garderoberekken met een grote 
capaciteit, een telefooncentrale en een nugget 
ijsmachine. 
De Meervaart moet in het verouderde gebouw 
steeds steviger inzetten op ongediertebestrij-
ding. Mede daardoor wordt de schoonmaak 
deels ’s avonds na afloop van de evenementen 
gepland. De kosten voor schoonmaak zijn 
hiermee fors gestegen. 

5.5 HUISVESTING 
Bij het presenteren van de “hoofdlijnen kunst 
en cultuur 2021-2024” noemde wethouder 
Meliani in haar inleiding al de Nieuwe 
Meervaart aan de Sloterplas als een aan-
staand nieuw bruisend centrum voor kunst 
en cultuur.
In diverse projectgroepen kijken ambtena-
ren van de gemeente Amsterdam samen met 
externe adviseurs en de directie van 
de Meervaart naar een uitwerking van 
context, profiel en uitgangspunten van het 
plan van eisen voor de Nieuwe Meervaart. 
Voorjaar 2019 ging de gemeenteraad binnen 
de investeringsbegroting akkoord met een 
nieuw iconisch gebouw voor de Meervaart 
in of aan de Sloterplas. Wethouder Meliani 
sprak zich positief uit over nieuwbouw 
voor de Meervaart. In diverse stuurgroepen 
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werd gezocht naar de juiste locatie voor 
het gebouw. De Meervaart formuleerde een 
eerste Plan van Eisen voor de nieuwbouw. 
Inmiddels is samen met de ambtenaren 
van de afdeling Kunst&Cultuur een traject 
richting de voorjaarsnota 2020 ingezet om 
een voorbereidings-krediet aan te vragen 
voor verdere planvorming. Dit traject loopt 
tot juni 2020. Binnen dit traject zal waar-
schijnlijk meer duidelijkheid worden over de 
nieuwe locatie en de precieze invulling van de 
Nieuwe Meervaart. De Meervaart wordt bij de 
uitwerking van de plannen ondersteund door 
een ervaren adviseur van het Projectmanage-
mentbureau en door Blueyard adviseurs.

Meervaart Jong maakt voor haar lessen voor-
namelijk gebruik van Het Talentenhuis. 
Dit oude schoolgebouw aan de Meer en Vaart 
290 wordt door Ymere al jaren verhuurd aan 
de Meervaart en andere culturele onderne-
mers. Momenteel is het geheel verhuurd. 
Er zijn plannen met de grond en ook plannen 
voor verkoop door Ymere. Dat betekent dat 
de huurovereenkomst zou kunnen worden 
opgezegd. In dat geval zal de Meervaart de 
lessen tijdelijk huisvesten in de buurt. 
De structurele huisvesting voor de lessen van 
Meervaart Jong is opgenomen in het plan van 
eisen voor de nieuwbouw van de Meervaart.

5.6 FONDSENWERVING, 
DONATEURS EN SPONSORING 
De Meervaart is het afgelopen jaar zeer 
succesvol geweest in het werven van fondsen 
voor haar kunsteducatieactiviteiten en bijzon-
dere programmering. Daarnaast genereren 
we een substantieel deel aan eigen inkomsten 
via onze verhuuractiviteiten. In opdracht van 
het ZOZ Fonds verzorgen wij het Bureau ZOZ 
en de ZOZ Academy. Dit succesvolle project 
voor jonge kunstenaars wordt geheel gefi-
nancierd door het ZOZ Fonds via het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.
Andere belangrijke projecten waarvoor fonds-
bijdragen en subsidies werden ontvangen 
waren “Voorrondes Kunstbende Noord Hol-
land”, “Voortzetting Meervaart Jong Express”, 
de Meervaart Productie “Jihad van Liefde”
en het basisschool project “De Speelvloer”.
Samen met het Amsterdams Andalusisch 
Orkest en ROSE stories kreeg de Meervaart 
een bijdrage van AFK en VSB Fonds voor het 
project “Fayage”. Binnen dit project wordt op 
veel verschillende wijzen 50 keer (voorstellin-
gen, randprogrammering, tentoonstellingen, 
concerten, filmvertoningen) aandacht besteed 
aan 50 jaar migratie Marokko-Nederland.
Tolhuistuin, Podium Mozaïek, Bijlmerpark-
theater en Meervaart werken samen binnen 
het project “Onderzoek en ontwikkeling 
publiek Cultuurhuizen”. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de potentiële publieksgroepen 
en hun culturele behoefte. Het project richt 
zich vooral op publieksontwikkeling en inzet 
van nieuwe media en moet uitmonden in 

een gezamenlijke strategie voor de kunsten-
planperiode 2021-2024. Hiervoor werd door 
het Amsterdams Fonds voor de Kunsten een 
maximale bijdrage van € 150.000 verleend. 
De Meervaart is penvoerder voor dit project.
Last but not least is de Meervaart zeer ver-
heugd met de jaarlijkse Subsidie Reguliere 
Programmering van het Fonds Podiumkun-
sten die bijdraagt aan het realiseren van 
voorstellingen binnen ons gewijzigde profiel 
die niet direct uit de kosten komen.

5.7 PERSONELE ORGANISATIE 
In 2019 werkten in de Meervaart gemiddeld 
55 medewerkers met een tijdelijk en/of vast 
dienstverband voor in totaal gemiddeld 41 fte. 
Voor de afdeling horeca en catering werden, 
naast de 7 vaste medewerkers via payroll 
oproepkrachten ingehuurd. De payrollers vari-
eerden in leeftijd van 18 tot 69 jaar en hebben 
gezamenlijk circa 14.576 uur gewerkt. Dit bete-
kende een stijging van 40% ten opzichte 
van 2018. Deze stijging past bij de trend van 
studenten en andere jonge volwassenen die 
bewust kiezen voor zzp werkzaamheden. 

In de payrollgroep werken momenteel twee 
statushouders en twee mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. In de artiestenfoyer werk-
te één statushouder enkele dagen per week 
om werkervaring op te doen. Ook bij de horeca 
boden we iemand met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aan. 

De afdeling techniek bestaat uit 11 mensen, 
totaal 10,1 fte.
Er werden ongeveer 17 zzp'ers geregeld 
opgeroepen om werk bij ons te doen. Dit zijn 
specialisten op het gebied van licht of geluid. 
Af en toe werden er stagehands gevraagd 
via een uitzendbureau. In totaal is voor 
2.278 uur aan losse krachten ingehuurd,
een stijging van 14% ten opzichte van 2018. 
Verder liepen het gehele jaar stagiaires mee 
van het Media College Amsterdam. 
De Meervaart steunt de Code Culturele Diver-
siteit en streeft ernaar haar medewerkers-
bestand net zo cultureel divers te laten zijn 
als de bevolking van de stad waarin zij is 
gevestigd.

Net als vorig jaar werkten we samen met de 
gemeente Amsterdam (werk- en re-integratie) 
om te kijken of wij binnen ons bedrijf een 
of meerdere cliënten op weg kunnen helpen 
op de arbeidsmarkt. Bij de afdelingen horeca 
werkten wij samen met Emancipatiecentrum 
Vrouw en Vaart om statushouders een werk-
ervaringsplek aan te bieden. Dit leidde tot 
positieve ervaringen en we zijn voornemens 
dit te continueren.

In het kader van de arbeidsintegratie hebben 
we daarnaast al sinds 2006 werkgelegenheid 
gegeven aan een cliënt van Cordaan. Helaas 
is daar dit jaar vanwege verhuizing van de 
cliënt naar een andere stad een einde aan 
gekomen.  

De Meervaart ziet het als haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om naast het 
voorgaande ook studenten van cultuur gere-
lateerde opleidingen een stageplek te bieden. 
We zijn er trots op dat we organisatie breed 
in 2019 aan 13 MBO en HBO studenten een 
stageplaats hebben kunnen bieden. Naast 
deze langer durende stages hebben diverse 
middelbare scholieren een snuffelstage gelo-
pen op alle afdelingen van de Meervaart. 

Het gemiddeld ziekteverzuim in 2019 was 2,1%

De Meervaart is volger van 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.

Sinds het vertrek van Andreas Fleischmann 
heeft de Meervaart vanaf februari 2019 een 
nieuwe directeur/bestuurder: Yassine Bous-
said. Met ingang van oktober is Pieter Jan 
Willems benoemd tot zakelijk directeur. 

De nevenfuncties van Yassine Boussaid, 
directeur/bestuurder zijn: 
- lid raad van toezicht Het Metropole Orkest

Pieter Jan Willems heeft geen nevenfuncties.
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5.8 RAAD VAN TOEZICHT 
De Meervaart hanteert de code Cultural Gover-
nance, die wordt vormgegeven en bewaakt 
door de Raad van Toezicht (RvT). Dit houdt 
onder andere in dat de Raad jaarlijks een zelf-
evaluatie doet en de richtlijnen voor vervan-
ging van haar leden bespreekt en bewaakt. 
Naar aanleiding van de zelfevaluatie worden 
tijdens een volgende vergadering de opvallen-
de punten besproken en uitgelicht en wordt 
naar aanleiding van de discussie besloten of 
er opvolging nodig is. 
 
In 2019 heeft de RvT vier keer vergaderd. 
Alle vergaderingen werden voorafgegaan 
door een voorbespreking met de directeur 
en de voorzitter.

Vanwege het vertrek van Andreas Fleisch-
mann naar het De La Mar Theater heeft de 
Meervaart met ingang van februari 2019 een 
nieuwe directeur (1 fte): Yassine Boussaid. 
Yassine was al werkzaam bij de Meervaart 
als programmeur en zakelijk leider van het 
Amsterdams Andalusisch Orkest, het huis-
gezelschap van de Meervaart. Vanaf 2013 
heeft Yassine ook een aantal jaren deel uitge-
maakt van de toenmalige Raad van Toezicht 
van de Meervaart. 
In september 2019 vertrok adjunct directeur 
en hoofd talentontwikkeling en educatie  
Mirjam Terpstra. Per 1 oktober 2019 werd Pieter 
Jan Willems aangesteld als zakelijk directeur 
(0,5 fte) van de Meervaart. Pieter Jan was al 
werkzaam bij de Meervaart als controller.

Naast de structurele agendapunten stonden 
de vergaderingen ook in het teken van het 
aanstellen van een nieuwe directeur, 
de plannen voor ver/nieuwbouw, evaluatie 
raad van toezicht en risicomanagement. 
Hans van Keulen is in mei na twee termijnen 
afgetreden als voorzitter en werd opgevolgd 
door Larissa Keijzer, voorheen financial com-
mittee van de Raad van Toezicht. Hierdoor 
ontstond een vacature die is opgevuld door 
Frank de Bont, partner bij Deloitte. 

De jaarlijkse themabijeenkomst ging dit jaar 
over de nieuwbouw, hiervoor was Ronald 
van Warmerdam, kwartiermaker namens 
de Gemeente Amsterdam, uitgenodigd als 
gastspreker.

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: Voorzitter Raad van Toezicht Publieke Omroep Amsterdam; 
- Raad van toezicht van Codam 

CEES VAN BOVEN
- Directeur Woonzorg Nederland
- Nevenfuncties: Voorzitter RvT Zozijn;
- Voorzitter van de investeringscommissie Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 
- Voorzitter van De Vernieuwde stad

PIETER SMIT
-  DGA Pieter Smit Group

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. In totaal werd in 2019 
€ 3.450,- aan de leden uitgekeerd

 ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RVT

 Naam aangetreden 1e termijn tot 2e termijn tot

 LARISSA KEIJZER maart 2014 maart 2018 maart 2022

 HANS VAN KEULEN mei 2011 mei 2015 afgetreden mei 2019

 FRANK DE BONT september 2019 september 2023 september 2028

 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

 PIETER SMIT juni 2017 juni 2021 juni 2025
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EEN WOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

2019 was een bijzonder jaar voor de Raad van Toezicht van de Meervaart. We namen 
afscheid van zowel de directeur Andreas Fleischmann als van de adjunct-directeur 
Mirjam Terpstra.
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure werd Yassine Boussaid aangesteld als 
directeur-bestuurder van de Meervaart. In oktober stemde de Raad van Toezicht 
in met de benoeming van Pieter Jan Willems als zakelijk directeur. De Raad van 
Toezicht is verheugd dat beide vacatures intern konden worden ingevuld.

De nieuwbouwplannen voor de Meervaart vormen een belangrijk terugkerend 
agendapunt voor de Raad van Toezicht. De Raad is verheugd over het enthousiasme 
van Kunstraad en Gemeente voor een nieuw gebouw en een nieuwe locatie voor 
de Meervaart. Hoewel het huidige pand gedurende de afgelopen jaren intern een 
mooie en duurzame make-over heeft gekregen kunnen we ook niet om het feit 
heen dat het huidige pand op is. Daarbij steunt de Raad van Toezicht de wens om 
de activiteiten van Meervaart Jong te huisvesten binnen de Meervaart. Onder de 
bezielende leiding van Yassine Boussaid wordt hard gewerkt aan eigen producties 
en co-producties en creëren veel makers binnen de muren van de Meervaart hun 
nieuwe producties. Mooi ook om te zien dat talentvolle kinderen na Meervaart 
Jong en Meervaart Studio via Meervaart projecten als Break A Leg of de Kunstbende 
voorrondes uiteindelijk op het professionele podium van de Meervaart terecht 
komen. De Raad ziet in de nieuwbouw een prachtige kans om ook jong talent de 
ruimte te geven. Daarnaast zien we dat de wens van de Meervaart om de samen-
werkingen met huisgezelschappen en andere cultuur aanbieders in de stad verder 
door te zetten, breed wordt gedragen en verwachten we dat een nieuw pand zal 
bijdragen aan een verdere invulling hiervan.

De Raad kijkt met enige zorg naar de tijdsbesteding van de directie ten aanzien 
van het nieuwbouwdossier en heeft geadviseerd een ervaren manager voor het 
nieuwbouwtraject aan te trekken. De middelen hiervoor zijn aangevraagd bij de 
gemeente Amsterdam. We hopen dat hier snel duidelijkheid over komt. Vanuit de 
Raad van Toezicht is Cees van Boven (directeur Woonzorg Nederland) het aan-
spreekpunt voor de directie voor wat betreft het nieuwbouw dossier.

De in 2019 in serie geprogrammeerde musicals hebben een aanmerkelijke verlies-
post voor De Meervaart opgeleverd. Dat is goedgemaakt met een incidentele mee-
valler. De directie heeft aangegeven musicals alleen nog in serie te programmeren 
als het thema artistiek-inhoudelijk past binnen de programma’s en signatuur van 
De Meervaart en het financiële risico beperkt wordt.

In mei 2019 nam Hans van Keulen na twee termijnen afscheid van de Raad van 
Toezicht. Ook op deze plaats wil ik Hans bedanken voor zijn inzet en enthousiasme. 
Ik nam met plezier de voorzittershamer van hem over en dank directie en mede-
werkers van de Meervaart voor hun inzet en loyaliteit in dit bewogen jaar.

Larissa Keijzer

5.9 ONDERNEMINGSRAAD 
De ondernemingsraad heeft zich in 2019 
o.a. actief bezig gehouden met de sollicitatie-
procedure benoeming nieuwe directeur, 
vervanging na het vertrek van de adjunct 
directeur en in het verlengde hiervan met 

de sollicitatieprocedure hoofd Educatie & 
Talent-ontwikkeling en zakelijk directeur 
en de herinrichting van de artiestenfoyer.
Ook dacht de ondernemingsraad mee over 
het gewijzigde organogram van de Meervaart 
dat in 2019 werd voltooid.

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

Naam Afdeling Functie

ILANA TETENBURG PR/Marketing Voorzitter

CHANTAL METGOD Sales Secretaris

JEROEN GORISSEN Techniek Lid

JP RODRIGUES PEREIRA Techniek Lid

KYARA HOEKERSWEVER Meervaart Studio, Jong Lid

5.10 RISICOMANAGEMENT 
VAN DE MEERVAART 
Podiumkunsten zien wij als een belangrijke 
waarde in het persoonlijke leven en het 
maatschappelijke verkeer. Door in te zetten 
op cultuurparticipatie, cultuureducatie en 
presentatie van podiumkunsten faciliteren 
wij culturele kennismaking, discussie en 
reflectie. De Meervaart wil het huis van Nieuw-
West zijn waar onderling respect, nieuwsgierig-
heid en het slechten van culturele drempels 
centraal staat. Als culturele instelling dragen 
we actief bij aan de ontwikkeling van de 
culturele ambitie van bewoners, betrokken 
burgerschap en een rijke leefomgeving.
Het is onvermijdelijk dat wij hierbij te maken 
hebben met risicò s. Daarom vinden wij het 
belangrijk om inzicht te hebben en te houden 
in deze risicò s. Dit helpt ons in de afweging 
om risicò s al dan niet te nemen en op een 
verantwoorde wijze te beheersen. 

RISICOMANAGEMENT
Goed risicomanagement zorgt voor voldoende 
zekerheid om strategische doelstellingen op een 
verantwoorde manier te behalen. Het helpt ons 
weloverwogen keuzes te maken en bij het door-
denken van de consequenties. Onze risicoma-
nagementaanpak ondersteunt goede gesprekken, 
zorgvuldige besluitvorming en zet aan tot actie. 
De risicò s worden frequent besproken in het 
managementteam en elk kwartaal in de Raad 
van Toezicht. 

BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE 
RISICO'S
Wij zien risico's als onzekere gebeurtenissen die 
effect kunnen hebben op het bereiken van onze 
strategische doelstellingen. Daarom hieronder 
een overzicht van de belangrijkste strategische 
risico's gekoppeld aan de inhoudelijke pijlers.
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MEERVAART THEATER MEERVAART STUDIO MEERVAART MEETINGS & EVENTS

1. [Financieel risico seriebespeling] 4. [Verwaarlozing talentenhuis] 7. [Toename concurrentie]

2. [Aflopend huurcontract OBA] 5. [Financiering: Meervaart studio groeit 8. [Onvoldoende beschikbaarheid]
     en de subsidie groeit niet mee]

3. [Onverwacht groot onderhoud gezien 6. [Juiste toepassing van de AVG bij het 9. [Toekomst van deze exploitatie
    de gehele staat van het pand]     werken met minderjarigen]     bij nieuwbouw]

BEHEERSING OF BEPERKING:

1.  Thematisch zoeken naar matches in profiel Meervaart en betreffende productie. Voorstellingen 
van huisgezelschappen blijven wel in serie te zien. Kwantiteit van het aantal speelbeurten 
beheersbaar houden.

2.  OBA wil verlengen, maar dat gaat nog niet aangezien nieuwbouw op de huidige locatie nog niet 
is uitgesloten. Zodra de locatie voor de nieuwbouw vast staat zullen we verlenging met de OBA 
bespreken.

3.  Een heel kritische blik houden. Regelmatige inspectie. Vooralsnog is er geen financiële ruimte 
om onverwacht groot onderhoud op te vangen.

4.  Verhuurder Ymere pleegt nog maar minimaal onderhoud aan het pand. De staat van het pand 
gaat daarmee achteruit. Daarnaast geldt er een opzegtermijn door verhuurder van slechts 4 
maanden. Ten aanzien van de veiligheid wordt wel vierjaarlijks een RIE opgesteld (de laatste in 
juni 2019).

5.  Meervaart Studio doet het heel goed en steeds meer kinderen en jongeren weten ons te vinden 
voor cultuureducatie. Dat vinden we fantastisch, maar onze middelen (huisvesting, backoffice) 
zijn niet toereikend voor verdere groei.

6.  AVG: er zijn diverse protocollen opgesteld ten aanzien van de AVG. Bij kinderen en jongeren is 
de juiste toepassing van de AVG lastig. Te denken valt aan foto’s van voorstellingen, bijeen-
komsten et cetera. We zetten in op doorlopende voorlichting. Het werken met kinderen en 
jongeren vraagt om een zorgvuldige screening van docenten, beheerders en medewerkers. 
Alle betrokkenen moeten een VOG overleggen. Bij invallers op korte termijn is dat soms lastig. 
Medewerkers houden dan toezicht in de les.

7.  Het aantal congreslocaties in Amsterdam is de laatste jaren spectaculair gegroeid. De concur-
rentie is daarmee groot. We zullen meer dan ooit moeten inzetten op zichtbaarheid, vindbaar-
heid en het verschil blijven maken blijven in kwaliteit. Daarbij het accent op het steunen van 
cultuurbeleving en cultuureducatie dat wordt mogelijk gemaakt met de opbrengsten.

8.  Mede gezien de toegenomen concurrentie is voldoende ruimte in de agenda nodig voor ook de 
commerciële activiteiten. Hiertoe moet frequent overleg plaats vinden tussen de verschillende 
afdelingen.

9.  Het op eenzelfde voet kunnen voortzetten van een commerciële verhuur in een nieuwbouw- 
situatie is zeer afhankelijk van de indeling van het gebouw. We zullen daartoe aandacht  
moeten hebben voor multifunctionele ruimtes die buiten hun culturele functie ook inzetbaar 
zijn voor commerciële verhuur.
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6. TOELICHTING OP HET 
FINANCIEEL VERSLAG
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6.1 TOELICHTING OP 
HET FINANCIEEL VERSLAG 
Het derde jaar uit de kunstenplanperiode 
2017-2020 stond in het teken van het zoeken 
naar focus in de programmering. In 2018 
concludeerden we al dat het boeken van grote 
series langzaam zal moeten groeien en dat we 
momenteel onvoldoende geoutilleerd zijn om 
langdurige en dure campagnes in te zetten. 
We zullen echter nog wel in kleinere series 
programmeren maar alleen waar voorstellin-
gen een voor de Meervaart belangrijk thema 
raken en wij de artistieke kwaliteit kunnen 
onderschrijven. Tevens dient het financiële 
risico beperkt te blijven.

De bezoekcijfers in de Meervaart zijn (gecor-
rigeerd voor voorstellingen op locatie) licht 
gestegen van 107.887 naar 108.815. Het aantal 
voorstellingen (gecorrigeerd voor voorstel-
lingen op locatie) daalde van 315 in 2018 naar 
302 in 2019.
Een gewenste ontwikkeling. We willen met 
de Meervaart tegen het eind van de Kun-
stenplanperiode consolideren en het aantal 
activiteiten beter laten aansluiten bij wat er 
met de huidige personeelssterkte mogelijk 
is. Dat wij met minder voorstellingen meer 
publiek hebben bereikt zonder in te leveren 
op profielvoorstellingen stemt ons positief.
In 2020 zal het aantal voorstellingen nog 
wat verder dalen, maar toch ruim boven de 

prestatienormen van de gemeente Amster-
dam blijven.

Naast de realisatie van de prestatiedoelstel-
lingen, behorend bij de exploitatiesubsidie 
van de gemeente Amsterdam, heeft de Meer-
vaart nog twee andere doelstellingen. 
Deze zijn het aansterken van de algemene 
reserve en het aanhouden van een afdoende 
reserve voor het onderhoud en vervangings-
investeringen aan gebouw en installaties. 
De Meervaart dient het eigen vermogen uit 
te breiden om een afdoende risicobuffer te 
hebben voor onverwachte gebeurtenissen 
of jaren waarbij de exploitatie tegen zit. Het 
streven van de Meervaart is op een risico-
buffer van minimaal 500.000,- uit te komen. 
Ultimo 2019 blijft de algemene reserve steken 
op bijna de helft van dit bedrag. De komende 
jaren zal er continu aandacht voor het verster-
ken van de vermogenspositie moeten blijven.

Met een toekenning van een jaarlijkse doel-
subsidie van € 425.000 ten behoeve van het 
regulier onderhoud en doen van vervangings-
investeringen aan gebouw en installaties 
ontvangt de Meervaart jaarlijks een bijdrage 
om het onderhoud zoals beschreven in het 
meerjarenonderhoudsplan (MOP) uit te voeren. 
Het bedrag is echter niet voldoende om dit 
onderhoud ook daadwerkelijk allemaal uit te 
kunnen voeren. Met het oog op de verwachte 

nieuwbouw in de periode 2025-2028 zal het 
onderhoud vooral gefocust zijn op instand-
houding (schoon/heel/veilig) en minder op 
vervanging. 

Qua kaartverkoop was 2019 wederom een 
topjaar. Er werden wat minder kaarten ver-
kocht dan in 2018. Aangezien deze kaartver-
koop ook voorstellingen in 2020 betreft, 
betekende dit wederom een hoge post aan 
vooruit ontvangen recette. Dit was niet de 
enige oorzaak van de hoge post aan kortlo-
pende schulden. Er werden (voornamelijk 
voor de productie 'Jihad van Liefde') voor-
schotten op subsidiebedragen ontvangen 
die pas in 2020 definitief kunnen worden 
afgerekend. Een drukke en goedlopende pro-
grammering in december inclusief een serie 
van vijf voorstellingen van 'A Very Funny 
Christmas' zorgde voor een grotere schuld 
aan nog af te rekenen programmering.
 
In de staat van baten en lasten vallen een 
substantieel hogere opbrengst uit program-
mering op, die in lijn is met een hoger aantal 
voorstellingen met hoge entreeprijs. Ook ver-
kochten goedlopende producties vaker geheel 
uit. De horeca-inkomsten bij voorstellingen 
zijn licht gestegen.
De inkomsten van Meetings & Events zijn iets 
hoger dan in 2018, maar de cateringomzet bij 
Meetings & Events liep verder terug. Dit past 
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in de trend dat er steeds meer non corporate 
klanten bij Meetings & Events zijn. Bij de 
non-corporate klanten is minder aandacht 
voor het luxere cateringgedeelte en wordt 
tijdens de events maar weinig aanvullende 
omzet gemaakt. 
De vaste verhuuropbrengsten lopen terug 
doordat met de Openbare Bibliotheek in 2019 
een nieuw huurcontract werd afgesloten 
waarbij na jaren van getrapte huurmatiging 
een laatste huurverlaging werd afgesproken. 
Het contract is voor een periode van drie jaar 
afgesloten. 

Bij de activiteitenlasten valt een hogere perso-
neelspost bij de afdeling PR&Marketing op, 
waarbij werd uitgebreid met 0,6 fte. 
De hogere personeelspost bij Horeca wordt 
veroorzaakt doordat personeel dat in augus-
tus en september 2018 in dienst kwam in 
2019 een heel jaar werd verloond. Voor de 
hogere post bij Bureau Fonds ZOZ geldt 
hetzelfde principe.
Bij Meetings & Events is de afdeling na twee 
zwangerschapsverloven in 2018 weer op volle 
sterkte. Dit veroorzaakt een stijging in de 
personeelskosten voor deze afdeling in 2019.

Bij de materiele beheerlasten ontstaat een 
substantieel lagere huisvestingspost door-
dat er regulier onderhoud is uitgevoerd in 
tegenstelling tot de kostbare renovatie van 
de Blauwe Zaal en Foyer in 2018. 
De post schoonmaak is wederom gestegen. 
Met het oog op ongediertebestrijding wordt 
er nu ’s avonds direct na sluiting van het 
theater schoongemaakt. Dit is duurder dan 
de schoonmaak de volgende dag in de och-
tend te laten uitvoeren. De post energie - 
en dan met name de kosten voor elektra - 

is door alle duurzaamheidsinvesteringen 
verder gedaald.

Voor de bureaufunctie en uitvoering van de 
ZOZ Academy voor Fonds ZOZ worden mate-
riële en personele kosten gemaakt, die door 
het Fonds worden vergoed. Er is in verband 
met deze werkzaamheden in 2018 speciaal 
voor dit project een nieuwe medewerker aan-
genomen. Verder worden op basis van inhuur 
werkzaamheden uitgevoerd. Enkele mede-
werkers van de Meervaart wordt een aantal 
uren per week ingezet ten behoeve van dit 
project. Hun loonkosten voor de tijdbesteding 
aan dit project worden ook doorberekend.

De bijzondere baten werden in 2019 gevormd 
uit een teruggave van een deel van de betaalde 
energiebelasting, een grote bate van terug-
gave btw over horecatoeslag in voorgaande 
jaren en diverse giften.

6.2 VOORUITBLIK 2020 
De nieuwe Meervaart Productie 'Jihad van 
Liefde', een co-productie van de Meervaart 
met het Amsterdams Andalusich Orkest, 
George&Eran Producties en Senf Theaterpar-
ters, gaat in première en maakt een tournee 
van 3 maanden langs theaters door het land.
De grootschalige voorstelling 'Hoe Ik Talent 
Voor Het Leven Kreeg' van Wat We Doen - 
een coproductie met alle huisgezelschappen 
van de Meervaart en de Meervaart zelf - gaat 
in première en maakt een tournee.
De directie van de Meervaart zal zich steeds 
intensiever bezig houden met de plannen van 
de gemeente Amsterdam voor een nieuw 
gebouw aan de Sloterplas. We hopen dat in 
2020 een voorbereidingskrediet wordt vrij 
gegeven waardoor de voorbereiding een nieu-

we fase in gaat. Intern wordt de organisatie al 
verstevigd en wordt kritischer omgegaan met 
niet mobiele investeringen.
De PR afdeling start met M-Talk waarmee een 
online community zal worden opgebouwd 
uit bezoekers en deelnemers van alle afdelingen 
van de Meervaart.
In het kader van de branding zal verder worden 
gebouwd aan het inzetten op één beeldmerk 
voor al onze activiteiten. 
Samen met stadsdeel Nieuw West zal het 
project “Meervaart Jong Express” (een veel-
zijdig cultuureducatief aanbod in de eigen 
wijk) verder worden uitgebouwd, waarbij 
speciale aandacht zal worden besteed aan het 
bereiken van kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen en de actieve begeleiding van 
de ouders in het aanvragen van een bijdrage 
van het Jongeren Cultuur Fonds.
Meetings & Events zet in op een verbetering 
van de online marketing en onderzoekt digi-
tale partners ter promotie van de Meervaart 
als ideale plek voor een event.
 
Investeringen zullen worden gedaan in het 
vervangen van een deel van het theaterlicht 
in de Rode Zaal, het groot onderhoud aan de 
bezoekerslift en liftkooi, het vervangen van 
de telefooninstallatie (deels al in 2019) en het 
vervangen van de WiFi installatie.

Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag is 
de Meervaart gesloten als gevolg van besluit-
vorming door de overheid vanwege het Corona-
virus. Deze sluiting heeft impact op de bedrijfs-
voering en de financiële huishouding van de 
Meervaart. Hoe groot de (financiële) impact 
van de sluiting is, kan thans nog niet worden 
ingeschat omdat op dit moment nog niet duide-
lijk is hoe lang de sluiting zal voortduren.

VERKORTE BEGROTING 2020
 Meerjaren Interne
 begroting begroting
Directe inkomsten 1.695 2.094
Indirecte inkomsten 1.895 1.834
Subsidies en fondsbijdragen (excl. doelsubsidie MOP) 2.395 2.534
  
TOTAAL OPBRENGSTEN 5.985 6.462
  
Directe kosten 4.099 4.497
Indirecte kosten (excl. Onderhoudskosten MOP) 2.066 1.981
  
TOTAAL KOSTEN 6.165 6.478
  
Rentebaten/-lasten / egalisatieres. per saldo 180 16

RESULTAAT 0 0

PM: doelsubsidie regulier onderhoud = € 425.000
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6.3 SUBSIDIENTEN, FONDSEN EN OPDRACHTGEVERS IN 2019 
De Meervaart werd in 2019 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.
Tevens ontvingen we in 2019 een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

Fonds/sponsor/opdrachtgever Project/activiteit Bijdrage  Inzet in

Fonds ZOZ Bureau ZOZ / ZOZ Academy € 275.00 2018/2019

Fonds ZOZ Bureau ZOZ / ZOZ Academy € 270.000 2019/2020

Fonds Podiumkunsten Programmering regulier € 75.000 2018 / 2019

IMC Charity De Speelvloer € 8.100 2019

Gemeente Amsterdam Meervaart Jong Express  € 32.500 2018 / 2019

A’dams Fonds voor de Kunst Publieksonderzoek € 150.000 2019/2020 
  Cultuurhuizen

Fonds21 Jihad van Liefde € 27.500 2019 / 2020

Fonds Podiumkunsten Jihad van Liefde € 45.000 2019 / 2020

Prins Bernhard Cultuurfonds Jihad van Liefde € 40.000 2019 / 2020

VSB Fonds Jihad van Liefde € 30.000 2019 / 2020

LIRA fonds Jihad van Liefde € 3.840 2019 / 2020

BankGiroLoterij Fonds Jihad van Liefde € 35.000 2019 / 2020 

Innovatiefonds Jihad van Liefde € 4.750 2019 / 2020

Landelijk Bureau Kunstbende Kunstbende NH 2019 € 12.500 2019

Gemeente Alkmaar Kunstbende NH 2019 € 10.000 2019

Rabobank Kunstbende NH 2019 € 7.500 2019

Victoriefonds Kunstbende NH 2019 € 3.000 2019

AMVJ Fonds Kunstbende NH 2019 € 2.100 2019

Haarlemsch Muziekfonds Kunstbende NH 2019 € 2.000 2019

JC Ruigrok Stichting Kunstbende NH 2019 € 1.000 2019

Gemeente Haarlem Kunstbende NH 2019 € 1.000 2019

Beschikt via Amsterdams Andalusisch Orkest:

A’dams Fonds voor de Kunst Fayage (ROSE/MV/AAO) € 50.000 2019 / 2020

VSB Fonds Fayage (ROSE/MV/AAO)) € 25.000 2019 / 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
     
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
bedragen x € 1.000

  2019 2018

VASTE ACTIVA € € € €

Immateriële vaste activa  109  77

Materiële vaste activa     
Gebouwen 1.010  1.178 
Machines en installaties 933  978 
Inventarissen 456  503 
    2.399  2.659

VLOTTENDE ACTIVA     
      
Voorraden  18  15
      

Vorderingen
Debiteuren 157  315 
Ov. vorderingen en vooruitbet. bedragen 336  228 
    493  543

Liquide middelen  879  860
      

TOTAAL ACTIVA  3.898  4.154
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PASSIVA
bedragen x € 1.000

  2019 2018

   € € € €

Eigen vermogen     
Algemene reserve 237  245 
Bestemmingsfondsen 310  172 
Bestemmingsreserves 61  50 
    608  467
      
Langlopende schulden     
Leningen BNG/ING/Duurzaamheidsfonds 1.645  1.828 
    1.645  1.828
Kortlopende schulden     
Crediteuren 158  254 
Aflossingen leningen 183  182 
Belastingen en sociale lasten 156  141 
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen 1.148  1.282 
    1.645  1.859

      

TOTAAL PASSIVA  3.898  4.154
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 
 

    
   Realisatie 2019 Begroting 2019* Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

Directe inkomsten   
Publieksinkomsten 2.305 1.385 2.216
Sponsorinkomsten - 25 -
Overige inkomsten 460 257 426
   2.765 1.667 2.642
Indirecte inkomsten   
Inkomsten horeca meeting & events 534 470 612
Inkomsten meeting & events 840 875 838
Inkomsten vaste verhuur 420 508 463
   1.794 1.853 1.913
Subsidies en fondsbijdragen   
Subsidies en fondsbijdragen publiek 3.161 2.705 2.889
Fondsbijdragen privaat 84 110 161
   3.245 2.815 3.050
   
   
Totaal baten 7.804 6.335 7.605
   
Percentage eigen inkomsten* 59,5% 57,3% 62,0%
   
   
Beheerlasten personeel 695 766 766
Beheerlasten materieel 1.521 1.517 1.961
Totaal beheerlasten 2.216 2.283 2.727
   
Activiteitenlasten personeel 2.610 2.182 2.492
Activiteitenlasten materieel 2.848 1.729 2.567
Totaal activiteitenlasten 5.458 3.911 5.059
   
   
Totaal lasten 7.674 6.194 7.786
   
   
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 130 141 -181
Saldo rentebaten/-lasten 46 60 49
Saldo bijzondere baten/-lasten -57 - -32
Vrijval egalisatiereserve - -156 
   -11 -96 17
   
   
EXPLOITATIERESULTAAT 141 237 -198
   
   
Mutatie algemene reserve -8 37 71
Mutatie fonds regulier onderhoud p/s 138 200 -28
Mutatie reserves onderhoud&investeringen p/s - - -208
Mutatie bestemmingsreserves 11 - -33

*  de gehanteerde begroting in de jaarrekening is op verzoek van de gemeente Amsterdam de kolom 2019 uit de meerjarenbegroting 2017-2020 behorend  
bij de kunstenplanaanvraag 2017-2020 die in 2016 is gedaan. Het is niet toegestaan deze gedurende de genoemde vier jaar aan te passen. 
De Meervaart stelt jaarlijks wel een interne begroting op waarbij met ontwikkelingen in personele en materiële kosten rekening wordt gehouden.
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KASSTROOMOVERZICHT 2019 
bedragen x € 1.000

  2019 2018

   € € € €

Exploitatiesaldo 141  -198 
Afschrijvingen 422  418 
    563  220

Mutatie voorraden -3  4 
Mutatie vorderingen 50  -89 
Mutatie kortlopende schulden  -214  394 
Mutatie werkkapitaal  -167  309
      
Mutatie egalisatierekening  -  -
      
Kasstroom uit operationele activiteiten  396  529
      
Investeringen in immateriële vaste activa -62  -8 
Investeringen in materiële vaste activa -132  -236 
      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -194  -244
      
Mutatie langlopende schulden -183  -74 
      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -183  -74
      
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN  19  211
      
Beginstand liquide middelen 1 januari  860  649
Eindstand liquide middelen 31 december  879  860

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN  19  211
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT 
VAN BATEN EN LASTEN 
Algemeen
De primaire activiteit van de Stichting is gericht op programmeren en verzorgen van theater-
voorstellingen in De Meervaart. 

Stichting De Meervaart is gevestigd te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 33157489

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie zich oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder-
stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de her-
ziening gevolgen heeft.

Verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winst-
streven’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, met uitzondering van de verwerking 
van onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen. Conform subsidievoorschriften worden 
onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen direct ten laste van het resultaat gebracht 
en valt het hiervoor gevormde Bestemmingsfonds vrij in de resultaatbestemming.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro’s.

Vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast wegens presentatiedoeleinden.

Grondslagen van waardering van activa en passiva 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met 
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur voor elke apart geïdentificeerde 
component. 

De levensduur per activacomponent is als volgt weer te geven:
Immateriële vaste activa:  3 - 5 jaar
Gebouw :    10 - 30 jaar
Machines en installaties:  5 - 15 jaar
Inventaris:    3 - 10 jaar

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object 
verlengen. Kosten voor periodiek onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op 
het moment dat deze zich voordoen.

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde-
verminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat 
de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 
geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting 
zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toe-
komstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

JAARREKENING 2019
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Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de 
inkoopprijs en bijkomende kosten. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden 
met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder 
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders 
vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorde-
ringen.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten worden in de exploitatierekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het econo-
misch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten 
en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Grondslag voor verkopen
De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot de opbrengsten wanneer er overtuigend 
bewijs is van een verkoopovereenkomst, wanneer levering heeft plaatsgevonden, de prijs is vast-
gesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is. Normaal 
gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat bet product of de dienst geleverd is 
en acceptatie, indien vereist, verkregen is. De omzet voor kaartverkoop wordt genomen wanneer 
de dienst geleverd is.

Grondslag voor subsidiebaten
De subsidiebaten worden verantwoord in de periode waarop de subsidiebeschikkingen toezien en 
wanneer de toegezegde subsidie meer dan waarschijnlijk is.
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Kostentoerekening
De activiteitenlasten personeel en materieel worden toegerekend aan de verschillende activiteiten 
(programmering, producties, pr&marketing, techniek, studio, horeca, sales, kaartverkoop en 
dutymanagement). Voor de personeelslasten wordt tevens met een vaste opslag van 5% aan 
overige personeelskosten gerekend.

Personeelsbeloningen en pensioenen
Toegezegde bijdrageregeling: de stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling 
getroffen waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op een toegezegde bijdrage. Deze pensioen-
regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. De over het boekjaar 
verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaal-
de premies wordt een voorziening opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend 
karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. In geval van een tekort 
bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Momenteel is sprake van een 
onvoldoende beleidsdekkingsgraad. Het beleidsdekkingspercentage van het fonds in 2019 was: 
96,2%. Dat zou 104,3% moeten zijn.

Verhouding belaste en vrijgestelde prestaties voor 
de omzetbelasting
Voor de Meervaart geldt dat de verhouding belaste en vrijgestelde prestaties in het kader van 
de omzetbelasting zodanig is dat de genoten voorheffing niet in het geding is.

Grondslag voor kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Betalingen welke 
voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Vennootschapsbelasting
De directie is na nadere analyse van mening dat de stichting voor een aantal commerciële 
activiteiten mogelijk belastbaar is voor de vennootschapsbelasting. Deze activiteiten zullen 
naar mening van de directie echter - mede rekening houdend met compenseerbare verliezen 
uit het verleden - niet leiden tot belastbare resultaten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA 
     
De mutaties in de materiële en immateriële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven       

 MATERIËLE     IMMATERIËLE
 VASTE ACTIVA    VASTE ACTIVA 

 Gebouwen Machines en Inventaris Totaal
  installaties

 € € € €
      
1 januari 2019      
   
Aanschafwaarde 7.929 1.399 3.919 13.247 131
Cumulatieve afschrijvingen -6.751 -415 -3.422 -10.588 -54
Boekwaarde 1.178 984 497 2.659 77

Mutaties 2019      
   
Investeringen - 52 80 132 62
Desinvesteringen - - - - -
Afschrijvingen -168 -103 -121 -392 -30
 -168 -51 -41 -260 32

31 december 2019      
   
Aanschafwaarde  7.929 1.451 3.999 13.379 193
Cumulatieve afschrijvingen -6.919 -518 -3.543 -10.980 -84
Boekwaarde 1.010 933 456 2.399 109

In 2019 werd qua installaties geïnvesteerd in een deelvervanging van de theaterspots, nieuwe geluidstafels voor de Rode en Blauwe Zaal. 
Ook werd geïnvesteerd in nieuwe mobiele garderoberekken met een grote capaciteit, een telefooncentrale en een nugget ijsmachine.  
Op immaterieel vlak werd er geïnvesteerd in rebranding huisstijl en een nieuwe website waarbij alle activiteiten van de Meervaart in 
dezelfde huisstijl zijn vormgegeven.
In verband met aan de stichting verleende kredietfaciliteiten zijn op de gebouwen een drietal hypothecaire inschrijvingen 
gevestigd van in totaal € 5.526.000 te vermeerderen met € 1.085.000 voor rente en kosten.
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 2019 2018

 € €

VOORRADEN   
   

Voorraden horeca 18 15

VORDERINGEN   
 
Debiteuren 157 315
Te vorderen omzetbelasting 56 44
Overige vorderingen/vooruitbetaalde bedragen 280 184
 493 543
 
- Nog te ontvangen subsidie/fondsbijdragen 156 54
- Nog te factureren lopende verkoop door externen 31 -
- Nog te ontvangen / vooruitbetaalde pensioenpremie 3 -
- Nog te ontvangen pin/ideal/creditcards/etc 13 10
- Nog te factureren bedragen alg - 18
- Nog te ontvangen bonussen horeca 14 20
- Overige vorderingen 1 4
- Vooruitbetaalde erfpacht 37 37
- Vooruitbetaald onderhoudscontract trekkenwand - 16
- Vooruitbetaalde verzekeringspremie 11 7
- Vooruitbetaalde licentiekosten ICT 10 -
- Overige vooruitbetaalde bedragen 4 18
 280 184

LIQUIDE MIDDELEN   
 
Bank, lopende rekeningen 766 750
Bank, spaartegoeden 102 102
Kas 11 8
 879 860

De niet direct benodigde liquide middelen worden op een spaarrekening aangehouden. 
Er wordt niet in aandelen of effecten belegd.  De tegoeden op de spaarrekening(en) zijn direct opeisbaar. 
De banktegoeden worden aangehouden bij de ING-bank en de ABN-AMRO.
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EIGEN VERMOGEN 
     
Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en bestemmingsreserves regulier onderhoud, schenkingen tribune, 
talentontwikkeling & educatie en vervangingsinvesteringen.       

Het verloop is als volgt: 2019 2018

 € €

Algemene reserve    
Stand 1 januari  245 174

Resultaat boekjaar -8 71
Stand 31 december 237 245
  
Bestemmingsfonds regulier onderhoud     

Stand 1 januari  172 200
Resultaat (geoormerkt subsidiebedrag boekjaar) 425 431
Resultaat boekjaar onttrekking -287 -459
Stand 31 december 310 172

Bestemmingsreserve additioneel onderhoud      

Stand 1 januari  - 158
Resultaat boekjaar toevoeging - -
Resultaat boekjaar onttrekking - -158
Stand 31 december - -

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen       

Stand 1 januari  50 100
Resultaat boekjaar - -
Dekking grote vervangingsinvesteringen  - -50
Stand 31 december 50 50

De Meervaart ontvangt van de Gemeente Amsterdam binnen de subsidie in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 
een jaarlijkse bijdrage van € 425.000 ter dekking van het onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Hiertoe is een bestemmingsfonds gevormd. De lasten van het onderhoud en vervangingsinvesteringen worden 
ten laste gebracht van dit bestemmingsfonds regulier onderhoud. 
Uit eigen middelen worden een bestemmingsreserve voor additioneel onderhoud  en bestemmingsreserve vervangings-
investeringen (in aanvulling op het geoormerkte bedrag door de Gemeente Amsterdam) aangehouden. Waar mogelijk 
tracht de Meervaart uit resultaatbestemming nog jaarlijks € 100.000 extra toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
(grote) vervangingsinvesteringen.
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 2019 2018

 € €

Bestemmingsreserve giften nieuwe tribune     
Stand 1 januari  - 33

Giften ontvangen in boekjaar 5 16
Onttrekking Blauwe Zaal - -49
Onttrekking naar bestemmingsres. T&E -5 -
Stand 31 december - -

In 2018 werd de tribune in de Blauwe Zaal vervangen. Ten behoeve van het verkrijgen van particuliere donaties 
is in 2015 een wervingsactie “Koop een stoel” gestart. In 2018 werd voor € 15.962 aan donaties ontvangen.
Gezien het eenduidige en duidelijke doel van de schenkingen is voor dit deel van het resultaat in 2015 een 
bestemmingsreserve gevormd, waaraan ook de giften die in 2018 zijn ontvangen is toegevoegd. 
Met het vervangen van de  tribune is de ultimo 2018 opgebouwde reserve vrijgevallen. Nog te ontvangen giften 
in de komende jaren zullen als incidentele baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen worden.
Per 2019 worden ouders van deelnemers van Meervaart Jong gevraagd een extra bedrag te doneren ten behoeve 
van het jaarlijks Meervaart Jong Festival, waarbij de kinderen in diverse voorstellingen hun kunsten laten zien.
Voor de ontvangen bijdrage is hiertoe een bestemmingsfonds gevormd. Ook de nog resterende bijdragen vanaf 
2019 uit de geefactie voor de tribune in de Blauwe Zaal zullen hier aan worden toegevoegd. Het opgebouwde 
bedrag in het voorgaande jaar wordt besteed bij het festival van het jaar daarop.

Bestemmingsreserve Meervaart Talent&Educatie     

Stand 1 januari  - -
Giften ontvangen in boekjaar 6 -
Overboeking bestemmingsreserve nieuwe tribune 5 -
Stand 31 december 11 -
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     2019 2018

 € €

Langlopende schulden
Stand 1-1 langlopende leningen BNG 1.307 1.416
Stand 1-1 langlopende lening ING  per 1-1 138 177
Stand 1-1 leningen Duurzaamheidsfonds  565 485
Nieuwe lening Duurzaamheidsfonds - 108
Aflossing lopend jaar -182 -176
 1.828 2.010
   
 
Kortlopend deel langlopende lening 183 182
Langlopend deel langlopende lening 1.645 1.828
 1.828 2.010

Lening Bank Nederlandse Gemeenten

Leningnummer 4010.82.52
Per 18 maart 2013 is een oude hypotheek bij de Fortis Bank overgesloten naar de Bank Nederlandse Gemeenten. 
Er is € 1.933.104 geleend tegen een percentage van 2,46% per jaar voor 10 jaar vast. De hypotheek kent een looptijd 
van 18 jaar. De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. De restant hoofdsom 
per 31-12-2019 bedraagt € 1.197.980

Lening ING Bank

Leningnummer 650173287
Dit betreft een lineaire lening van de ING Bank ingaande 1 juli 2015 met een looptijd van 7 jaar. Het rentepercentage 
bedraagt tijdens de gehele looptijd 3,08%. De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
De restant hoofdsom per 31-12-2019 bedraagt € 99.642

Leningen Duurzaamheidsfonds Gemeente Amsterdam

Lening 2017
Dit betrefteen  annuïtaire lening van de gemeente Amsterdam ingaande 24 mei 2017 met een looptijd van 15 jaar. 
Het rentepercentage bedraagt tijdens de gehele looptijd 2,0%. 
De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. De restant hoofdsom per 
31-12-2019 bedraagt € 428.507

Lening 2018
Dit betreft een annuïtaire lening van de gemeente Amsterdam ingaande 28 mei 2018 met een looptijd van 15 jaar. 
Het rentepercentage bedraagt tijdens de gehele looptijd 2,0%. 
De eerste aflossing vond plaats in mei 2019. De aflossing voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende 
schulden. De restant hoofdsom per 31-12-2019 bedraagt € 102.082
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     2019 2018

 € €

Kortlopende schulden
Crediteuren 158 254
Aflossingen leningen in volgend boekjaar 183 182
Te betalen loonbelastingen en sociale premies 156 141
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen 1.148 1.282
 1.645 1.859
   
 
De post te betalen loonbelastingen en sociale premies betreft de loonbelasting afrekening boekjaar 2019 die 
in januari 2020 is betaald.

De overige schulden en vooruit ontvangen bedragen  bestaan uit de hieronder vermelde posten:  

- Vooruit ontvangen recette (ex btw) 598 612
- Voorschotten commerciële verhuur 104 249
- Vooruit ontvangen subsidie 99 64
- Vooruit ontvangen lesgelden Meervaart Jong/Studio 75 60
- Te betalen uitkoopsommen, partages etc. 100 41
- Te betalen transitievergoeding - 35
- Vooruit ontvangen huur vaste huurders - 31
- Reservering vakantiedagen 31 31
- Vooruit ontvangen bijdr. educatieproj VO - 20
- Te betalen accountantskosten 12 20
- Te betalen auteursrechten aan BUMA e/a 15 15
- Te betalen bijdragen projecten ZOZ 14 -
- Te betalen rente 11 12
- Diverse vooruit ontvangen bedragen - 10
- Te betalen parkeerkaarten inkoop 4 10
- Te betalen gemeentebelastingen 20 10
- Te betalen energie 10 10
- Te betalen kosten ticketing en klanttegoeden 20 10
- Te betalen inhuur docenten, acteurs e/a zzp/vrijw 11 9
- Te betalen kosten Meervaart Producties 13 9
- Te betalen onderhoudskosten 2 9
- Te betalen vergoedingen Raad van Toezicht - 4
- Te betalen inkopen horeca - 4
- Diverse nog te betalen bedragen 9 7
 1.148 1.282
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN EN RECHTEN 
Huur
De Meervaart huurt van Ymere een aantal ruimtes in “Het Talentenhuis”. De huur (inclusief 
servicekosten) voor 2019 bedraagt  € 42.344 per jaar. Het contract loopt voor onbepaalde tijd 
met een opzegtermijn door verhuurder van 3 maanden.

Verhuur
De Meervaart verhuurt een aantal ruimtes aan Stichting De Muziekschool Amsterdam, 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam en George&Eran Producties. De huurtarieven voor 
Muziekschool en George en Eran Producties worden jaarlijks geïndexeerd. 

Kopieerapparaten
Stichting De Meervaart huurt een multifunctional printer/copier van Canon. 
De overeenkomst loopt tot 19-2-2021. De kosten bedragen € 5.100 exclusief btw op jaarbasis. 
Dit bedrag is inclusief 66.000 afdrukken in zwart-wit en  30.000 afdrukken in kleur.

Programmering 
Stichting De Meervaart sluit per voorstelling een contract met het bezoekend gezelschap. 
Er is vanuit de programmering derhalve een verplichting aangegaan inzake de voorstellingen 
in 2020.

Subsidie
In het kader van het meerjarenbeleidsplan kunst&cultuur 2017-2020 is aan de Meervaart 
reeds een subsidie voor 2020 toegekend door de gemeente Amsterdam. De toegezegde subsidie 
van Gemeente Amsterdam, Kunst en Cultuur  bedraagt € 2.814.187.
De subsidie voor de boekjaren tot en met 2018 is definitief vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

    
   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

Directe opbrengsten:

Publieksinkomsten
Programmering 1.720 1.015 1.586
Meervaart Producties 12 - 80
Horeca voorstellingen 573 370 550
   2.305 1.385 2.216

Sponsorinkomsten - 25 -

Overige inkomsten
Talentontwikkeling & Educatie 272 177 231
Ticketingbijdragen 188 80 195
   460 257 426
   
   2.765 1.667 2.642

Indirecte opbrengsten:   
Horeca Meetings & Events 534 470 612
Meetings & Events 840 875 838
Vaste verhuur 420 508 463
   1.794 1.853 1.913
   
Totaal opbrengsten 4.559 3.520 4.555
   
   
Subsidies en fondsbijdragen:   
Gemeente Amsterdam kunstenplan 2.790 2.675 2.713
Gemeente Amsterdam incidenteel 32 30 -
Bijdragen publieke middelen overig 339 - 176
Bijdragen private middelen 84 110 161
   3.245 2.815 3.050
   
   
TOTAAL BATEN 7.804 6.335 7.605

Percentage eigen inkomsten 59,5% 57,3% 62,0%
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

    
   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

Beheerlasten:

Beheerlasten personeel 695 766 766

Beheerlasten materieel
Huisvesting 704 661 1.122
Organisatie 230 220 255
PR & marketing 159 123 155
Theaterdienst, verbruiksmateriaal 7 13 11
Afschrijvingen 421 500 418
   1.521 1.517 1.961
   
   2.216 2.283 2.727

Activiteitenlasten:

Activiteitenlasten personeel
Programmering 110 128 134
Meervaart producties 52 - 130
Bureau Fonds ZOZ 128 - 54
PR & Marketing 137 67 98
Techniek 496 489 492
Talentontwikkeling & Educatie 671 653 654
Horeca 450 319 398
Meetings & Events 230 237 206
Kaartverkoop / dutymanagement 336 289 326
   2.610 2.182 2.492

Activiteitenlasten materieel   
Programmering 1.791 1.031 1.576
Meervaart producties 20 - 48
Bureau Fonds ZOZ 162 - 59
Talentontwikkeling & Educatie 242 226 243
Horeca 480 332 504
Meetings & Events 98 70 98
Kaartverkoop / dutymanagement 55 70 39
   2.848 1.729 2.567
   
   5.458 3.911 5.059

TOTAAL LASTEN 7.674 6.194 7.786

SALDO GEWONE BEDRIJFSVOERING 130 141 -181

Saldo rentebaten/-lasten 46 60 49
Saldo bijzondere baten/-lasten -57 - -32
Vrijval egalisatiereserve - -156 -
   -11 -96 17

EXPLOITATIERESULTAAT 141 237 -198
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

PROGRAMMERING
Netto recette/culturele verhuur 1.720 990 1.586
Inkomsten Meervaart Producties 12 25 80
   1.732 1.015 1.666

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Partages, uitkopen, auteursrechten 1.708 946 1.466
Schoolvoorstellingen 16 30 28
Randprogrammering 14 20 18
Bijzondere programmering (o/a wijk) 41 25 32
Bijzondere programmering, directe PR 12 10 32
Meervaart Producties 20 - 48
   1.811 1.031 1.624

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Programmering 110 128 134
Programmering inhuur - - -
Techniek 546 469 531
Techniek inhuur 43 20 39
Techniek doorberekend M&E/T&E -93 - -78
Directe PR / Marketing 137 67 98
Meervaart Producties 52 - 130
   795 684 854
   
Resultaat Programmering -874 -700 -812
   

In 2019 zijn een aantal grote seriebespelingen geprogrammeerd. Deze voorstellingen werden niet allemaal even 
goed bezocht, maar vragen toch een volledige personeelsploeg. De serie musicals en de profielvoorstellingen dans 
zijn de kostbaarste producties geweest. Het programmeringsresultaat valt mede lager uit door een wellicht wat te 
hoog activiteitenniveau. Hierdoor is wel veel uitgeprobeerd, waarna in de komende jaren weer meer focus kan komen. 

TICKETING
Inkomsten theatertoeslag / handling 188 80 195

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Kosten kaartverkoopsysteem 19 25 13
Kosten creditcards etc 36 45 26
   55 70 39

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Kaartverkoop/dutymanagers 336 289 326
   
Resultaat Ticketing -203 -279 -170

In verband het  hogere activiteiten en meer makersactiviteiten (repetitie/montage in huis) zijn de kosten voor 
dutymanagement gestegen.
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

MEERVAART TALENTONTWIKKELING  
& EDUCATIE

VASTE ACTIVITEITEN
Inkomsten lesgelden/workshopbijdrage 211 127 181
Inkomsten verhuur 13 25 10
   224 152 191
   
Gemeente Amsterdam (kunstenplan) 526 515 535
   526 515 535

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Meervaart Studio 38 25 33
Meervaart Jong 26 15 16
Meervaart T&E – huisvestingskosten 148 130 166
   212 170 215

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Personeel in dienst 393 347 376
Inhuur Meervaart Studio 69 100 47
Inhuur Meervaart Jong 136 95 131
Personeel doorberekend Kunstbende -36 -28 -40
   562 514 514
   
Resultaat vaste activiteiten -24 -17 -3
   

De lasten (personeel en materieel) van Meervaart Studio en Meervaart Jong zijn in lijn met het hogere leerlingenaantal. 
Daarbij werd bij Meervaart Studio wat kleine inventaris vervangen. Daarbij moest vaker een oproepkracht op beheer 
van de studio’s worden ingezet in verband met activiteiten in de avond en in het weekend. 
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

MEERVAART TALENTONTWIKKELING
& EDUCATIE - PROJECTEN   
   
Inkomsten projecten 48 25 40

Gem. Amsterdam (kunstenplan) projecten 42 20 40
Gem. A’dam Meervaart Jong Express 33 30 -
Te verwerven Meervaart Jong Express - 20 -
BO IMC Charity De Speelvloer 8 - 8
Diverse bijdragen proj. BO en VO* - 75 -9
Landelijk Bureau Kunstbende 15 10 25
Rabobank Kunstbende 5 - 5
Gemeente Alkmaar Kunstbende 10 - 10
Gemeente Haarlem Kunstbende 3 - -
AMVJ Fonds 2 - -
Stichting Ruigrok 1 - -
Haarlemsche Muziekfonds 2 - -
Victoriefonds 3 - -
Diverse bijdr. Kunstbende - 15 2
Diverse bijdr. Zomeractiviteitenweek - - 15
   124 170 96

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Kunstbende 10 13 15
Meervaart Jong Express 7 13 6
Activiteiten basis onderwijs (BO) 5 10 1
Activiteiten voortgezet onderwijs (VO) 3 10 1
Overig, o.a. zomeractiviteitenweek - 10 5
Talentenhuis 5 - -
   30 56 28

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Kunstbende 60 37 57
Meervaart Jong Express 16 37 21
Activiteiten basis onderwijs (BO) 18 30 27
Activiteiten voortgezet onderwijs (VO) 15 30 26
Overig, o.a. zomeractiviteitenweek - 5 9
Talentenhuis - - -
   109 139 140
   
Resultaat projecten                   33 - -32
   
Resultaat Meervaart T&E totaal 9 -17 -35
   



54

JAARREKENING 2019

   
   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

HORECA
Inkomsten food voorstellingen 39 25 55
Inkomsten food meeting & events 281 275 357
Inkomsten beverage voorstellingen 481 345 443
Inkomsten beverage meeting & events 253 195 255
Inkomsten overig (o/a uitrijkaarten) 53 - 52
   1.107 840 1.162

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Inkopen food 205 160 264
Inkopen beverage 153 116 148
Inkopen overig (o/a uitrijkaarten) 36 - 29
Overige kosten 86 56 63
   480 332 504

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Personeel in dienst 195 85 135
Inhuur horecapersoneel 255 234 263
   450 319 398
   
Resultaat Horeca 177 189 260

Brutomarge 16% 22% 22%

   

Door het grote aantal activiteiten, waarbij een deel minder goed bezocht werd, is de marge van de horeca iets 
terug gelopen. Daarbij noopt het tekort aan aanbod van horecapersoneel on tot het inhuren van duurdere zzp 
krachten. Dit zal ook in de toekomst de marges beïnvloeden. Voor het tweede jaar op rij loopt het aandeel 
Food&Beverage in boekingen van Meetings & Events terug. Dit heeft vooral te maken met een andere klantenmix 
met minder corporate en meer non corporate klanten waarbij voor goedkopere alternatieven wordt gekozen. 
De personele inzet is berekend op het aantal deelnemers van het event en blijft dus ook bij lagere afname aan 
F&B vrijwel gelijk. 

MEETING & EVENTS
Inkomsten zaalverhuur , (incl materiaal) 840 875 838
   840 875 838
   
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Inkopen/inhuur diversen 71 40 66
Publiciteitskosten 27 30 32
   98 70 98

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL   
Personeel in dienst 134 196 120
Inhuur personeel (techniek/management) 96 41 86
   230 237 206
   
Resultaat Meetings & Events 512 568 534

Brutomarge  61% 65% 64%
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

BEHEERLASTEN

PERSONEEL
Bruto salarissen 1.999 1.775 1.969
Sociale lasten/pensioenpremies 512 473 478
Overige personeelskosten 182 130 158
Inhuur personeel 16 - -
Doorberekend aan externe partijen -36 -21 -69
Doorberekend naar directe kosten -1.978 -1.591 -1.770
   695 766 766
   

In 2019 vertrokken directeur Andreas Fleischmann en adjunct directeur Mirjam Terpstra. Zij werden opgevolgd door 
Yassine Boussaid (algemeen directeur-bestuurder) en Pieter Jan Willems (zakelijk directeur). De zakelijk directeur 
komt voor 50% tlv de directieformatie en voor 50% tlv de afdeling financiën. De afdeling PR&Marketing werd verder 
uitgebreid, waarbij 0,4 fte doorberekend kon worden aan twee grote projecten. Doorberekend aan derden zijn verder 
een programmeur (0,2 fte), directeur (0,2 fte) en medewerker financiën 
(0,2 fte). In de Meervaart wordt goed gebruik gemaakt van de regeling “loopbaanbudget” uit de door Meervaart 
gevolgde cao Sociaal Werk. Dit samen met het vertrek van twee directieleden veroorzaakte de voornaamste stijging 
in de overige personeelskosten. 

PERSONEEL FORMATIE FTE 31-12-19 FTE 1-1-19 FTE GEM
   
Beheer   
Directie 1,5 1,4 1,5
Secretariaat 0,8 0,8 0,8
Horeca artiestenfoyer 1,8 1,2 1,5
PR & Marketing, algemeen 1,4 1,4 1,4
Gebouwbeheer (algemene dienst) 1,9 1,9 1,9
Financiën 2,1 2,6 2,4
   9,5 9,3 9,5

Activiteiten   
Programmering en Productie 1,7 2,3 2,0
PR & Marketing, direct 2,7 2,3 2,5
Techniek  8,2 8,1 8,1
Talentontwikkeling & Educatie 7,6 6,2 6,9
Horeca 3,0 4,0 3,5
Meetings & Events 2,7 2,7 2,7
Receptie, Kaartverkoop en Duty 6,2 6,0 6,1
   32,1 31,6 31,8
   
   41,6 40,9 41,3

De Meervaart is aangesloten bij de MO groep en volger van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
Ultimo 2019 waren er 55 werknemers in dienst van de Meervaart, exclusief stagiairs en inclusief oproepkrachten. 
Oproepkrachten en min-max contracten tellen in het fte overzicht mee op basis van het aantal gewerkte uren. 
Geen van de medewerkers van Stichting De Meervaart heeft een beloning boven de wethoudersnorm van de 
Gemeente Amsterdam ontvangen.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding voor verleende diensten. 
In totaal werd in 2019 voor € 3.450  aan vergoedingen aan de leden uitgekeerd.
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WNT – bezoldiging topfunctionarissen

   Fleischmann Boussaid Willems
2019
Functiegegevens   
Aanvang/einde 01/01 – 31/01 01/02 – 31/12 01/10 -31/12
Formatie (fte) 1,0 1,0 0,5
Dienstbetrekking Ja Ja Ja
   
Bezoldiging   
Beloning 12.029 93.492 17.026
Pensioenbijdrage wg 1.018 4.389 1.324
   
Subtotaal 13.047 97.881 18.350
   
Individueel bezoldigingsmaximum 16.167 177.833 24.250
   
Onverschuldigd en niet terugontvangen - - -
   
Bezoldiging 13.047 97.881 18.350

   Fleischmann  
2018
Functiegegevens   
Aanvang/einde 01/01 – 31/12  
Formatie (fte) 1,0  
Dienstbetrekking Ja  
   
Bezoldiging   
Beloning 134.876  
Pensioenbijdrage wg 12.019  
   
Subtotaal 146.895  
   
Individueel bezoldigingsmaximum 189.000  
   
Onverschuldigd en niet terugontvangen -  
   
Bezoldiging 146.895  
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

HUISVESTING
Energie/water 92 135 105
Beveiliging/brandpreventie/bhv 16 16 8
Schoonmaak/huisvuil/ongediertebestrijding 154 100 142
Belastingen en heffingen 117 130 117
Verzekeringen 36 25 32
Bedrijfsbus 1 5 2
Vervanging lampen theaterzalen - 10 -
Overige huisvestingskosten - 15 -
Kosten onderhoud tlv reserve 288 225 716
   704 661 1.122
   

Mede door de investeringen in duurzaamheid zijn de kosten van gas en elektra wederom gedaald. Mede in verband 
met ongediertebestrijding in het pand wordt er ’s nachts schoongemaakt. Dit is relatief duurder dan schoonmaak 
in de ochtend. Hierdoor en door intensiever gebruik van het pand zijn de schoonmaakkosten gestegen. 

KOSTEN TEN LASTE VAN DE RESERVES/FONDSEN VOOR  REGULIER ONDERHOUD   (bedragen x € 1.000)
   
Onderhoud algemeen   122
Onderhoud schilderwerk   30
Onderhoud installaties   30
Onderhoudscontracten   45
Onderhoud theaterzalen   54
Kleine aanschaffingen   7
     288

Post onderhoud algemeen: vooral correctief onderhoud en een bijdrage aan de verbouwing van de toiletgroep 
bij de gehuurde ruimtes door de OBA. Onderhoud installaties: voornamelijk onderhoud aan de brandmeldinstallatie.
In verband met de nieuwbouwplannen voor de Meervaart is het devies voor het onderhoud aan het pand 
veranderd naar “schoon, heel en veilig”. Hierdoor wordt er steeds meer preventief en correctief onderhoud 
uitgevoerd en minder geïnvesteerd in vervanging. Dit heeft wel een eindigheid en kan ook niet bij alle vervangingen. 
Zo zal in 2020 wel groot onderhoud aan de bezoekerslift  plaatsvinden aangezien dit gezien de veiligheid van 
de bezoeker noodzakelijk is. Ook wordt wel geïnvesteerd in zaken die mee kunnen naar een nieuw pand.
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

ORGANISATIE
Advieskosten 15 22 35
Accountantskosten 20 21 23
Drukwerk, porti, kopieerkosten, kantoorart. kantoorbenodigdheden 14 27 15
Telefonie en internet 14 25 19
Contributies, abonnementen, vakliteratuur 13 13 12
ICT onderhoud en support 84 63 86
Bankkosten 6 11 9
Kosten externe salarisadministratie 12 16 11
Bestuurskosten 10 6 8
Development - 10 2
Huur meubilair en bloemdecoraties foyers 33 - 31
Kosten ondernemingsraad 5 - -
Overige organisatiekosten 4 6 4
   230 220 255
   

De kosten in 2019 zijn in lijn met de kosten in 2018.
Het meubilair en de bloemdecoraties in de foyers worden gehuurd. Dit maakt een grote vervangingsinvestering 
in het meubilair minder noodzakelijk en biedt de Meervaart tevens de mogelijkheid het interieur eenvoudig aan 
te passen.
Ook bij ICT wordt zoveel mogelijk met cloudcomputing gewerkt waardoor nog minimaal geïnvesteerd hoeft 
te worden in ICT hardware.
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

PR & MARKETING
Advertenties/drukwerk 31 18 31
Online, social media en e-mailingen 30 34 21
Verspreiding drukwerk 16 16 21
Magazine / ontwerpen 24 15 20
Nieuw publiek 2 - 2
Kosten website / CRM 47 15 46
Publiciteit algemeen 19 25 25
Doorberekende kosten -10 - -11
   159 123 155
   

Het hogere activiteitenniveau en ook het voorstellingsprofiel brachten hogere kosten aan pr/marketing met 
zich mee. De uitrol van het CRM programma en aanpassingen hiervan aan de AVG regelgeving zorgden ook 
in 2019 voor hogere kosten op deze post.  

THEATERDIENST
Theaterdienst hulpmiddelen 4 11 7
Theaterdienst klein materiaal werkplaats 3 2 4
   7 13 11

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijving immateriële vaste activa (website/software) 30 10 24
Afschrijving bedrijfsgebouwen 168 260 182
Afschrijving machines en installaties 103 35 92
Afschrijving ict hardware 10 20 12
Afschrijving overige mva 110 175 108
   421 500 418

In 2019 werd qua installaties geïnvesteerd in een deelvervanging van de theaterspots, nieuwe geluidstafels 
voor de Rode en Blauwe Zaal. Ook werd geïnvesteerd in nieuwe mobiele garderoberekken met een grote capaciteit, 
een telefooncentrale en een nugget ijsmachine.  Al deze investeringen zijn mobiel. Op immaterieel vlak werd er 
geïnvesteerd in rebranding huisstijl en een nieuwe website waarbij alle activiteiten van de Meervaart in dezelfde 
huisstijl zijn vormgegeven.
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   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

   (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

DIVERSE BATEN EN LASTEN
Rentelasten 46 60 49
Vrijval egalisatierekening - -156 -
Giften in verband met nieuwe tribune -5 - -15
Giften Meervaart T&E -6 - -
Nagekomen baten (btw/energiebelasting) -46 - -17
   -11 -96 17
   

In 2015 is een actie gestart ten behoeve van het verwerven van particuliere donaties voor de aanschaf van 
een nieuwe tribune in de Blauwe Zaal. Men heeft in een aantal gevallen een machtiging voor schenking over 
5 jaren afgegeven. Hierdoor kan men fiscaal gunstig schenken in het kader van de geefwet. In 2016 is de actie 
uitgebreid met een grote crowdfundingcampagne. “Mijn stoel is op”. De tribune werd in 2018 vervangen.
Giften die nu nog ontvangen worden komen ten goede van de afdeling Meervaart Talentontwikkeling en Educatie. 
Voor deze afdeling werden ook giften ontvangen in verband met de aankleding van het Meervaart Jong Festival 
en de vervanging van een camera bij Meervaart Studio.
De Meervaart kan als culturele anbi de betaalde energiebelasting voor 50% retour ontvangen. In 2019 is de 
teruggave van 2018 ontvangen. Ook werd door een uitspraak van de hoge raad een btw teruggave ontvangen 
over de horecatoeslag in de jaren 2013 t/m 2017.

Amsterdam, 17 maart 2020 ,

Vastgesteld door de directeur/bestuurder:

Y. Boussaid P.J. Willems
(algemeen directeur/bestuurder) (zakelijk directeur)

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht:

L. Keijzer (voorzitter) F.M.M. de Bont

B.D. Post-Nollen D.J. Roos

P. Smit C.B. van Boven
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OVERIGE GEGEVENS 
Bepalingen omtrent resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat 2019 ad € 140.528 ten gunste van het eigen vermogen te brengen, 
dit in de volgende verdeling.

Toevoeging aan de bestemmingsreserve giften Meervaart T&E (per saldo):  € 10.634
Toevoeging aan het bestemmingsfonds regulier onderhoud (per saldo): € 137.045
Onttrekking aan de algemene reserve: - € 7.151

Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

JAARREKENING 2019
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CONTROLEVERKLARING VAN 
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT



MEER EN VAART 300, 1068 LE AMSTERDAM
020-4107700 / INFO@MEERVAART.NL

WWW.MEERVAART.NL

ONTWERP | OPMAAK: BLAUWZUUR
FOTOGRAFIE: LEON HENDRICKX, DAVE VAN HOUT, MARC ROODHART, KRIJN VAN NOORDWIJK, KAMERICH @ BUDWILOWITZ, 

BERNARDO DORAL, ANOEK VAN NUNEN, SALVATORE ANGELO SERGIO, ERIK SPRUIJT, BAS DE BROUWER, SANNE PEPER, CURLY AND 
STRAIGHT, ALWIN POIANA, BART GRIETENS, WILLEMIEKE KARS, ROY BEUSKER, LOTTE BRONSGEEST, DIEDERICK BULSTRA, 

BOB BRONSHOFF, BEN VAN DUIN, MICHEL SCHNATER, ERIC VAN NIEUWLAND EN MERLIJN DOOMERNIK.


