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VOORWOORD
2018 was een jaar van oogsten, blijven pionieren en doorstromen 
naar de top. We zijn er trots op dat de Meervaart goed op de 
kaart staat bij zowel het publiek, de makers, onze zakelijke 
klanten, collega’s in stad en land en bij onze grote groep deelne-
mers op het gebied van kunsteducatie. Alle losse ontwikkelingen 
die we de afgelopen jaren hebben ingezet, haakten voor een 
groot deel in elkaar samen en ze versterkten elkaar. 

We toonden ons een belangrijke partner bij de ontwikkeling van 
nieuwe theatervoorstellingen. Bij Judas, de voorstelling van Senf 
Theaterpartners, waren we betrokken bij de ontwikkeling van het 
project. De productie beleefde bij ons ook een feestelijke en in het 
oog springende première. Met Melk en Dadels ondersteunden we 
één van de opmerkelijkste voorstellingen van het afgelopen 
seizoen. In deze productie verleiden en confronteren jonge 
Marokkaanse vrouwen het publiek met humor, realiteitszin en 
kritische observaties. Het is een voorbeeld van hoe belangrijk 
langdurige samenwerkingsverbanden zijn van de Meervaart met 
een regisseur als Daria Bukviç en een productiekern als ROSE 
stories. En het is vooral mooi om te zien dat in vergelijking met 
andere speelplekken de voorstellingen in ons huis het meest 
cultureel diverse publiek trekt. Het zijn dit soort projecten waar 
pionieren en oogsten bij elkaar komen en kracht van de Meervaart 
ten volle wordt benut. 

We kijken ook met veel plezier, succes en pioniersgeest terug op 
onze productie The Mountaintop met Dennis Rudge, Joy Wielkens 
en Teunkie van der Sluys. De voorstelling was een samenwerkings-
verband tussen de Meervaart, Senf Theaterpartners en Studio 
Dubbelagent. De voorstelling was succesvol qua publieksreacties 
maar het was ook een kwestie van pionieren. Het is noodzakelijk 
om in het huidige theaterlandschap verhalen met een andere 
‘kleur’ en context te vertellen en daarin mocht dit stuk over 
Martin Luther King niet ontbreken. Maar tegelijkertijd realiseren 
wij ons dat er nog een lange weg te gaan is om deze verhalen 
met name buiten de randstad ook bij een groter publiek te krijgen. 
Het project Jihad van Liefde dat in 2019 uitkomt is een uitgelezen 
kans om hier verder aan te werken. 

Dit voorwoord is niet de plek om uitgebreid alle samenwerkings-
verbanden te beschrijven. Wel willen we het project met Dood 
Paard rond de sluiting van het Slotervaartziekenhuis en de tweede 
editie van het Ud Festival noemen, maar daarover leest u meer 
verderop in dit jaarverslag. Wat hier echter niet mag ontbreken 
is de samenwerking tussen Meervaart, ICK Amsterdam en het 
Andalusisch Orkest met de voorstelling ZIEL | ROUH. Het is een 
schoolvoorbeeld van hoe via een onconventionele samenwerking 
er iets nieuws en succesvols kan ontstaan. Een project dat 
disciplines, culturen en artistieke handtekeningen doorsnijdt en 
verbindt. De Meervaart was aanjager van het project, de gezel-
schappen brachten het idee tot grote hoogte en pers en publiek 
waardeerden het met hart en ziel. Pionieren, oogsten en door-

stromen naar de top kwamen hier samen. Een top die overigens 
ook in huis te zien was via onze samenwerkingen met het Amster-
dams Andalusisch Orkest en het Holland Festival, De Nationale 
Opera & Ballet en de internationale programmering zoals het 
bijzondere Ada/Ava van Manual Cinema uit Chicago. 

Het podium en wat zich daar afspeelt is het hart van de Meervaart. 
Het is eervol en belangrijk dat het afgelopen jaar meer publiek ons 
bezocht dan in de jaren daarvoor, maar de Meervaart is ook een 
bruisende plek van talentontwikkeling en educatie. Hier wordt 
ons bereik en impact ook steeds groter. Onze activiteiten in de 
leeftijdscategorie van 2 tot 25 jaar bereikte afgelopen jaar 7.500 
deelnemers. Ook weet de zakelijk markt de Meervaart beter te 
vinden voor haar nationale en internationale congressen en 
evenementen. Dat wij als theater een steeds duidelijker profiel 
hebben als grootstedelijk Amsterdams theater en een grote rol 
spelen op gebied van educatie is voor veel bedrijven een extra 
incentive om te kiezen voor de Meervaart. Ook de verduurzaming 
van het gebouw en de focus van de organisatie op inclusiviteit 
speelt hierbij mee. Op alle fronten erkent men ons streven om 
het theater van nu te zijn.

Met het succes staat de Meervaart het komende jaar ook op 
een kruispunt. Het schept verplichtingen omdat nog lang niet 
alle potentie optimaal is benut. De toekomst vraagt blijvend om 
ontwikkeling want de sector en het publiek is ook voortdurend 
in beweging. We doen dit door onze kwaliteiten verder uit te 
bouwen, verassend te blijven pionieren, wat goed is te behouden 
en wat anders moet te veranderen. In 2018 is er ook rebranding 
gestart om ons als Meervaart nog duidelijker, intenser en speci-
fieker te kunnen profileren. We doen veel maar voor iedereen is 
niet altijd duidelijk dat wat we doen ook daadwerkelijk hoort bij 
de Meervaart. De afdelingen en activiteiten van de Meervaart 
profiteren te weinig van elkaars successen. De rebranding 
die hier verandering in moet brengen lanceren we in 2019. 
We verwachten daar, zowel buiten als binnen de organisatie, 
veel positieve impact van. 

Afsluitend is dit voorwoord ook de plek om het stokje door te 
geven. Andreas Fleischmann is per 1 februari 2019 directeur van 
theater DeLaMar en vanuit de organisatie is Yassine Boussaid 
aangetreden als nieuwe directeur van de Meervaart. Met deze 
Amsterdammer met een Marokkaanse achtergrond geeft de 
Meervaart, opnieuw als eerste, verder handen en voeten aan een 
vanzelfsprekende afspiegeling van de hedendaagse samenleving 
in de theatersector. Met een nieuwe kunstenplanperiode in het 
verschiet is het een mooi moment om afscheid te nemen én een 
goed moment om te starten met het voortbouwen aan de ener-
gieke toekomst van de Meervaart. 

Andreas Fleischmann
Yassine Boussaid
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INLEIDING
De Meervaart beschouwt theater als een levende kunstvorm 
die mee-ademt met de tijd. De kwaliteit en impact van podium-
kunsten komen het best tot hun recht bij een directe interactie 
met de maatschappij. Door als theater belangwekkende thema’s 
te agenderen en makers te ondersteunen die aansluiten bij de 
samenleving van nu, biedt De Meervaart haar bezoekers de 
kans om te reflecteren op onze hedendaagse maatschappij. 
Diversiteit is daarbij een gegeven en inspiratie. 

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

Als Cultuurhuis neemt De Meervaart in dit Kunstenplan binnen 
de A-bis een onderscheidende positie in met zowel een stedelijke 
functie als een belangrijke factor voor het culturele klimaat in 
Nieuw-West. Door de samenwerking met vijf huisgezelschappen 
verbinden we topproducties en internationale samenwerkingen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van Meervaart Studio 
en zorgen daarmee voor artistieke vernieuwing in Nieuw-West.
 
In dit jaarverslag geven we aan hoe we het afgelopen jaar artistiek 
inhoudelijk vorm hebben gegeven aan ons Cultuurhuis-profiel 
en hoe we de zakelijke doelstellingen hebben gerealiseerd. 
Daarnaast geven we weer welke samenwerkingen we zijn aange-
gaan en hoe die van invloed zijn geweest op onze positie in het 
cultuurveld. De jaarrekening laat ten slotte de uitgaven en inkom-
sten en financiële stand van zaken zien. Van daaruit maken we 
de balans op richting de komende jaren.



1.1 INLEIDING
Er is geen andere plek in de stad waar zoveel verschillende mensen naast elkaar in de zaal 
zitten als in De Meervaart. Cultuurvreters zitten naast debutanten, bejaarden naast jongeren, 
voormalige asielzoekers naast ras-Osdorpers. In de beleidsperiode 2017 – 2020 hebben we 
ons programmeringsprofiel ingericht aan de hand van vier verschillende bezoekersmotieven 
om de uiteenlopende publieksgroepen zo goed mogelijk te bedienen: entertainment/uitgaan / 
versterking van/onderscheiding door identiteit / uitdaging en artistiek avontuur en attentiewaarde. 
Voor een groot deel kopen we de programmering in bij de gevestigde gezelschappen. De lacunes 
vullen we als aanjager zelf in door nieuw aanbod te produceren of via de samenwerking met huis-
gezelschappen, lokale partners en verwante makers. 

In onze programmering hebben we de afgelopen jaren een goede mix weten te creëren van 
toegankelijkheid en kwaliteit. Als cultuurhuis vinden we het belangrijk dat we een breed en divers 
programma hebben voor zowel bewoners ‘om de hoek’ als centrumbewoners. In het populaire 
genre is het ieder jaar zoeken welke voorstellingen meerdere speelplekken in de stad naast de 
Meervaart aankunnen. In 2018 pakte dat in een veel gevallen goed uit. Zo speelde Daniël Arends 
verdeeld over het seizoen 2017 – 2018 bij ons voor meerdere uitverkochte zalen. De cabaret- 
voorstellingen Het Kromme Hout der mensheid van Tim Fransen en Showponies van Alex Klaasen 
waren al snel uitverkocht. Ook de succesvolle programmering voor ons Surinaamse publiek is 
noemenswaardig.

In het serieuzere genre zorgde Romeo en Julia van Toneelgroep Oostpool voor een volle zaal 
waarin zowel pubers als het wat oudere publiek een goede avond hadden. De Ashton Brothers 
trokken met hun eigenzinnige werk een volle zaal en Ulrike Quade wist met haar Coco Chanel, 
bestaande uit een mix van poppen, acteurs en objecten, een mooie zaalbezetting te halen. 
Tot slot hadden we uiteraard weer een uitgebreide jeugdprogrammering met producties 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.

1 TOEGANKELIJK THEATER MET 
EEN VINGER AAN DE POLS 

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

Het gevoel ‘dit wil ik niet missen’ speelt een grote rol bij het boeken van deze voorstellingen. 

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

Rundfunk met Wachtsstumsschmerzen was een overdonderend 
debuut van Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout. De 
Blauwe zaal bleek al snel te klein voor het instant succes van 
deze mannen. De voorstelling werd afgelopen oktober dan ook 
terecht bekroond met de Neerlands Hoop 2018. Daarnaast was 
op cabaretgebied de ingelaste try-out van Ronald Goedemondt 
noemenswaardig. Hij liet opnieuw zien tot de top van de Neder-
landse cabaretiers te behoren. 

In december werd ons theater een weekend lang overgenomen 
door de Monster Mania met vier verschillende voorstellingen van 
het gezelschap Meneer Monster in één weekend. Succes-voor-
stellingen De Gruffalo, De Waanzinnige boomhut van 13 verdie-
pingen en Over een mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft waren te zien, naast hun nieuwe voorstelling De Rovers. Het 
gezelschap is in staat commercieel succes te verbinden met 
artistieke kwaliteit en vernieuwing. 

Onderscheidend op het gebied van theater was o.a. The Great 
Cities under the moon van het Odin Teatret, het hoofdprogramma 
van het Explorez festival van het Zid Theater. Recensent Kester 
Freriks schreef: “Het Odin Teatret brengt verrassend actueel en 
modern theater; we zien weer eens hoe sterk de erfenis van 
Brecht is en hoe indringend een regie kan zijn waarin politiek en 
een krachtige vertellersvorm samenkomen.” The Great Cities 
under The Moon - is een bijzonder project omdat het internatio- 
nale en het lokale elkaar hier versterken. ZID Theater is een 
cultureel maatschappelijke organisatie uit de Kolenkitbuurt in 
Amsterdam. Via het Explorez festival tonen ze theater, dans, 
muziek en beeldende kunst met een sociale impact in interna- 
tionaal perspectief.

Op het gebied van hedendaagse dans hadden we afgelopen jaar 
interessante (inter)nationale makers in huis. Het choreografenduo 
Ivgi & Greben presenteerde de voorstelling We are in Trouble over 
het vluchtelingen bestaan in een uitverkochte Blauwe zaal, 
waaronder ca. 80 oudere bezoekers via het initiatief ‘Dance 
Connects’. Theaterkrant  “Krachtige verbeelding van het 
vluchtelingenbestaan.”

Theaterhit van 2018 is de succesvolle samenwerking van twee 
van onze huisgezelschapppen: ICKamsterdam en het Amster-
dams Andalusisch Orkest met de voorstelling ZIEL | ROUH. 
Diverse choreografen verhouden zich tot speciaal gecomponeerd 
Andalusisch georiënteerd repertoire, waardoor er drie verschillen-
de stukken ontstaan. Deze samensmelting van culturen, vertaalt 
zich ook duidelijk in het publiek en de uitverkochte première in  
de Meervaart, is de aftrap van een zeer succesvolle tour die nog 
steeds plaatsvindt. Ook het feit dat de huisgezelschappen zich 
om artistiek inhoudelijke motieven hebben gevonden is een 
enorme winst. Deze positieve ontwikkeling uitte zich in de bijzon-
dere samenwerking tussen het Amsterdams Andalusisch Orkest, 
waar een grootstedelijk en divers publiek op afkwam. Ook in de 
rest van Nederland en het buitenland is deze voorstelling gaan 
touren met hoge bezoekcijfers. 

 Volkskrant “Deze dansers en musici laten een feilloze 
beeltenis zien van de menselijke ziel”

JAARVERSLAG 2018
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 THEATER-PROGRAMMA 2018 BEGROOT 2018 2017 

Genre voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers
Cabaret 72 37.723   73 33.286
Dans 23 8.579   29 9.501
Familie 23 6.943   21 5.575
Jeugd  50 7.185   33 4.645
Toneel/theater 56 16.593   32 11.052
Muziek pop/wereld/jazz 34 12.000   31 9.878
Muziektheater 13 4.354   10 2.572
Opera 2 998   3 1.438
Show/musical 18 9.312   12 5.430
Literair/lezing 2 933   1 183
Schoolvoorstelling 22 3.267   20 3.788
Op locatie* 100 7.059   50 13.481

Totaal 415 114.946   315 100.829

Huisgezelschappen en  
co-producties 146 17.862 72 20.200 90 22.078
Programmering  
overig nationaal 234 82.176 160 48.000 197 65.304
Programmering  
Internationaal** 35 14.908 6 1.900 28 13.447

Totaal 415 114.946 238 70.100 315 100.829

Totaal excl. op locatie 315 107.887 238 70.100 265 87.348

Locale (co)producties en  
buurtprogrammering 73 19.016 40 15.000 39 20.968

TOTAAL  488 133.962 278 85.100 354 121.797

In totaal bestond 8% van de uitgegeven kaarten uit vrijkaarten. Met name bij premières van o.a. onze huisgezelschappen worden relatief veel vrijkaarten uitge-

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

De aantallen achter Huisgezelschappen en coproducties zijn inclusief de optredens van “The Mountaintop” op locatie (42).

  2018 BEGROOT 2018 2017 

Commerciële verhuur 109 29.443 142 40.500 146 38.511

JAARVERSLAG 2018



2.1 INLEIDING

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

behoeftes van haar directe omgeving. De nieuw ingezette koers en onze flexibele, gastvrije 

opstelling hebben ertoe geleid dat zich tal van interessante makers en gezelschappen bij  

De Meervaart hebben gemeld die in 2017 – 2020 samen met ons een nauwe relatie willen 

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

in: huisgezelschappen, verwante makers, eigen producties en lokale initiatieven.

2 DE MEERVAART 
ALS AANJAGER VAN 

NIEUW AANBOD

— 8 —
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2.2 HUISGEZELSCHAPPEN
Met huisgezelschap ICK, het A-bis gezelschap voor de heden-
daagse dans, organiseerden we voor de tweede maal het ICK-
FEST. Dit hedendaagse dansfestival bereikte met drie premières, 
diverse workshops en performances, een afterparty en beeldende 
kunstinstallaties van o.a. Kris Verdonck een dubbel aantal bezoe-
kers ten opzichte van 2017. De Nederlandse première van De Zwanen 
en de Anderen van Emio Greco & Pieter Scholten met het Ballet 
National de Marseille was het hoogtepunt van het festival.

Het meest bijzondere resultaat van de samenwerking met ICK 
was in 2018 het community artproject School of Moon van Eric 
Minh Cuong Castaing, waarin balletleerlingen van onze jeugd-
theaterschool 4West meedansten in een voorstelling met echte 
robots. Bij deze samenwerking kwamen zowel de dansprogram-
mering, talentontwikkeling en het huisgezelschap van de Meervaart 
samen in een kwalitatief hoogwaardige voorstelling die twee keer 
de Blauwe zaal vulde.

Met Cie. Jakop Ahlbom heeft De Meervaart een internationaal 
succesvol gezelschap in huis, dat over de hele wereld optreedt. 
In januari ging de voorstelling Innenschau in première in 
De Meervaart en speelde verspreid over het seizoen acht maal 
in de Rode zaal. Op 2 november was de eerste editie van De 
Dag van de Mime, een initiatief van Golden Palace, Jakop Ahlbom 
Company, Schweigman& en Mime Opleiding Amsterdam in 
samenwerking met De Meervaart. Tijdens het interactieve 
middagprogramma kwamen vakgenoten, experts, studenten en 
programmeurs bij elkaar om hierover kennis en ervaringen te delen 
rondom het thema ‘talentontwikkeling’. Het avondprogramma 
met drie voorstellingen was gericht op regulier publiek.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) maakte met ICK 
de eerder genoemde voorstelling Ziel/Rouh en de voorstelling 
Leo Africanus speelde in 2018 opnieuw in De Meervaart. 
Verder organiseerde het AAO de tweede editie van het Ud Festival 
op diverse podia in Nederland en België met onder andere de 
wereldberoemde artiest Marcel Khalife in het Concertgebouw. 
De kickoff van het festival met een ode aan Bagdad bestond 
uit een theatervoorstelling en concert met de tarab-zangeres 
Farida Mohammed Ali en haar zoon op de ud Latif Obaidi. 
In De Meervaart was er sprake van een wereldprimeur waar het 
bekende Le Trio Joubran een nieuw album lanceerde. 

George & Eran Producties had een succesvol jaar in de Meervaart. 
De voorstellingen werden goed ontvangen en er zit een duidelijke 
stijging in de bezoekersaantallen. In het begin van 2018 sloot het 
duo hun wereldvrede trilogie af met De Finale!. In samenwerking 
met de Toneelmakerij maakten ze de jeugdvoorstelling Woestijn-
jasmijntjes. ‘Een heerlijke ode aan de verbeelding die zich laat 
kijken als een roadtrip’ volgens de pers. De voorstelling ontving 
de zilveren krekel op Het Theaterfestival, werd genomineerd 
voor de Zapp Theaterprijs 2018 en de tekst behoorde tot de drie 
genomineerden voor de toneelschrijfprijs 2018. 

Eind van het jaar kwam George uit met de zelfgeschreven solo 
Kinderen van Aleppo. Deze voorstelling kwam tot stand op 
basis van waargebeurde verhalen van jongeren uit Syrië en werd 
gemaakt in samenwerking met Stichting voor Vluchtelingen-
Studenten UAF. 

Voorjaar 2018 maakte huisgezelschap Wat We Doen (Floris van 
Delft) het locatieproject Mollen, dat ruim twintig keer speelde 
op Station Amsterdam Sloterdijk. Tijdens de voorstelling was 
het station in vol bedrijf, wat een bijzondere extra laag aan de 
voorstelling toevoegde voor zowel publiek als spelers.

— 9 —
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 2.3 EIGEN (CO)PRODUCTIES
Als coproducent waren we afgelopen najaar nauw betrokken bij 
de voorstelling The Mountaintop, een voorstelling van regisseur 
Teunkie van der Sluijs (Studio Dubbelagent) i.s.m. theaterpro-
ducent Senf. Deze intieme voorstelling, naar een bekroonde 
theatertekst van Katori Hall over de laatste dag in het leven van 
Martin Luther King, speelde ruim 40 keer in heel land. Samen met 
Amnesty ontwikkelde De Meervaart een serie nagesprekken over 
de thema’s uit de voorstelling. 

Dood Paard en Frascati produceerden in samenwerking met 
De Meervaart de locatievoorstelling The Tragedy of Slaughtervaart 
die speelde in Broedplaats Lely. Met de voorstelling zaten we 
bovenop de realiteit omdat het fictieve uitgangspunt van de 
voorstelling vlak voor de première realiteit werd; het faillissement 
van het Slotervaart Ziekenhuis. De voorstelling werd geschreven 
door de in Nieuw-West opgegroeide schrijver Rob de Graaf. 

In De Kracht van … reeks bood de samenwerking met het 
TV-programma Andere Tijden en bewonersorganisatie Eigenwijks 
rond de aflevering De Marokkaanse opstand (23 april 2018) de 
mogelijkheid om context te geven rond het stigma van probleem-
wijk dat soms nog aan Nieuw-West hangt. De theatrale ‘meet up’ 
naar aanleiding van de aflevering bracht bewoners en betrokkenen 
van destijds bij elkaar en nader tot elkaar. Twintig jaar na dato 
bleken de gemoederen gesust en ontstond er met terugwerkende 
kracht compassie en begrip voor elkaar. Het is mooi dat we met 
projecten als deze meet up de kwaliteit en impact van theater 
kunnen verbinden aan de inhoud van een tv programma als 
Andere Tijden.

— 10 —
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Uiteraard hadden we afgelopen jaar ook weer veel programmering 
uit onze eigen talentontwikkelingstak Meervaart Studio, zoals het 
4West Fest, Kunstbende en het dansevenement Break a Leg. 
Een succesformule uit Meervaart Studio zijn de Comedy Cafés. 
Jong cabarettalent krijgt op deze maandelijks terugkerende 
avonden de kans zich in een intieme setting te presenteren aan 
het Meervaart-publiek. 

2.4 PROJECTEN MET VERWANTE MAKERS 
De Meervaart brengt verhalen die Amsterdammers van nu 
aanspreken. Samen met ROSE stories (Chafina Bendaman 
en Nasim Miradi) - een relatief jong productiebedrijf dat nieuwe 
verhalen brengt die bijdragen aan een inclusievere samenleving 
– bracht De Meervaart het afgelopen jaar twee succesvolle pro-
ducties uit: de jeugdvoorstelling Noumi, Zusje Zeven en Melk 
& Dadels. Beide voorstellingen zijn zeer positief ontvangen. 
Noumi speelde zes keer als schoolvoorstelling en drie keer als 
vrije voorstelling voor een heel divers publiek. De theaterkrant 
gaf de voorstelling 4 sterren. 

Aan de hand van diepte-interviews, improvisaties en eigen obser-
vaties en ervaringen ontwikkelde Tofik Dibi samen met vier jonge 
Marokkaans-Nederlands actrices de theatertekst van de voorstel-
ling Melk & Dadels. De rauwe, persoonlijke en speelse getuige-
nissen in e regie van Daria Bukviç geven een zelfbewuste inkijk in 
de Marokkaans-Nederlandse cultuur die niet eerder is vertoond. 
Melk & Dadels is een aangrijpend portret van Marokkaans-
Nederlandse vrouwen, met verhalen die nooit eerder op een 
podium zijn gedeeld, maar allen authentiek, herkenbaar en met 
humor en overtuiging verteld door mensen die ze voor een groot 
deel zelf hebben meegemaakt. 

NRC HANDELSBLAD 
‘Uitersten zijn zichtbaar in de sketch die begint als een tenen-
krommend platte parodie op DWDD, maar uitloopt op een 
bevlogen, boze tirade van El Kharraz Alami. ‘’Wat betekent 
afkomst als ik godverdomme hier geboren en getogen ben?’’ 
In haar uitbarsting is goed voelbaar dat deze voorstelling ook 
gemaakt is als uitlaatklep voor opgekropte frustraties. Het maakt 
Melk & dadels tot een voorstelling met een warm kloppend hart. 
Die moest worden gemaakt en moet worden gezien.’ 
Ron Rijghard

Met jeugdtheatermaker Pieter Tiddens produceerden wij opnieuw 
de kerstvoorstelling Bonte Avond in De Meervaart. Samen met 
een geweldige band onder leiding van Bas Odijk begeleidde hij 
lokale talenten (o.a. van Meervaart Studio) tijdens acht kerstvoor-
stellingen rond het thema ‘Mislukking’. 

2.5 LOKALE INITIATIEVEN
In 2018 ondersteunden we een aantal lokale initiatieven door 
de inzet van onze expertise en/of het beschikbaar stellen van 
de accommodatie tegen een cultureel verhuurtarief, waaronder 
Young Nieuw- West, Aslan Muziekcentrum de Smaakboulevard 
aan de Sloterplas en de Kerstmarkt op het Osdorpplein. Ook het 
singer-songwriter festival The Brave ondersteunden we met 
technische faciliteiten en kaartverkoop. Tot slot had De Meervaart 
een grote inbreng in het eerder genoemde project Bonte Avond 
in De Meervaart van Pieter Tiddens. 

Per oktober 2018 is De Meervaart gestart met een filmprogram-
mering, verzorgd door Oxville Cinema. Initiatiefnemers Carlo Dias, 
Aydin Dehzad en Bas Broertjes kennen elkaar uit de filmwereld, 
wonen in Nieuw-West en misten een eigen filmhuis in hun buurt. 
Ze besloten het heft in eigen hand te nemen en benaderden 
De Meervaart met de vraag of we gezamenlijk in de Blauwe zaal 
een breed filmaanbod zouden kunnen brengen, van arthouse tot 
blockbuster en voor zowel jong als oud. Het doel is een eigen 
community van filmliefhebbers op te bouwen in Nieuw-West met 
op termijn mogelijk een eigen bioscoop. In totaal zijn in de periode 
oktober t/m december 24 films vertoond. 
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2.5 FONDS ZOZ 
Fonds ZOZ is geïnitieerd door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid om vervolg te geven aan het succesvolle project Jihad, 
De Voorstelling. Theater De Meervaart heeft in samenwerking 
het Prins Bernhard Cultuurfonds de opdracht gekregen om 
Fonds ZOZ vorm te geven door nieuwe en relevante makers te 
ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van maatschappelijk 
urgente projecten. Het gaat om projecten die proberen 
verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders 
te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Van kunste-
naars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de 
samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen. 

In samenspraak met het Prins Bernhard Cultuurfonds en de op-
drachtgever is Fonds ZOZ verdeeld in twee belangrijke onderdelen. 
De Meervaart richt zich met de ZOZ Academy hoofdzakelijk op het 
adviseren, stimuleren en aanjagen van laagdrempelige projecten 
van beginnende makers. In een creatieve pool van adviseurs worden 
de projecten behandeld. Robin Vermeulen was de projectcoördinator 
die de zichtbaarheid van het fonds onder auspiciën van De Meervaart 
vormgaf. Hij zette een website op met alle informatie, het online aan-
vraagformulier en video-trailers van de voorbeeldprojecten. Ook 
initieerde hij het eerste ZOZ On Tour evenement in De Meervaart 
om makers, beleidsbepalers en andere fondsen te informeren 
over de doelstellingen en mogelijkheden van het Fonds ZOZ.

— 12 —
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3.1 INLEIDING

Kunsteducatie en talentontwikkeling 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 wijkorganisaties en scholen 

dat Meervaart Studio onderhoudt en de inbreng van onze huisgezelschappen is er voor elke 

deelnemer een passende activiteit binnen de gebieden kennismaken, ontwikkelen, bekwamen 

en (in beperkte mate) excelleren 2. Samen met het Jongerencultuurfonds en de Gemeente 

Amsterdam/Stadspas nemen we mogelijke financiële obstakels weg door ouders te attenderen 

op de Kids Gids vouchers en te ondersteunen bij een aanvraag bij het Jongerencultuurfonds. 

Daarnaast investeert De Meervaart, in samenwerking met een aantal sociaal-maatschappelijke 

instellingen uit de buurt, in educatieve wijkprojecten en vakantieweken voor kinderen in een 

achterstandspositie.
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3 KUNSTEDUCATIE EN
TALENTONTWIKKELING 

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

afkomstig uit de beleidsperiode 2013-2016.
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3.2 RESULTATEN IN RELATIE TOT 
DOELSTELLINGEN 2017 - 2020
In de afgelopen beleidsperiode zijn de verschillende activiteiten 
op het gebied van educatie en talentontwikkeling samengevoegd 
in één afdeling: Meervaart Studio. Daarmee is, zowel binnen- 
als buitenschools, een samenhangend programma ontstaan voor 
jeugd van 2 tot 25 jaar met in 2018 een bereik van ruim 6.000 
kinderen en jongeren. De activiteiten vinden plaats op zes locaties 
in diverse wijken van (Nieuw-)West.

Met De Krakeling, Stadsschouwburg Amsterdam, De Toneel-
makerij, Podium Mozaïek en het Bijlmer Parktheater werken 
we nauw samen op het gebied van werving en planning van 
scholenbezoek. 

Inhoudelijk werken we deze beleidsperiode aan het nog beter 
op elkaar afstemmen van het aanbod voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Afgelopen jaar zijn er een Theaterlab en Danslab 

gestart bij Studio West voor de leeftijd 16 plus met docenten van 
4West, om interne doorstroom te bevorderen. Daarnaast heeft 
Kunstbende speciale workshopdagen georganiseerd om 4west 
deelnemers te interesseren mee te doen met de talentjacht. 

Vanaf 2019 krijgen Studio West en 4West een nieuwe naam; 
respectievelijk Meervaart Studio en Meervaart Jong. Dit moet 
zorgen voor een eenduidige communicatie en een sterkere 
verbinding met De Meervaart als huis voor educatie en talent-
ontwikkeling.

Ruim 600 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 alle 300 leer-
lingen van de Goeman Borgesiusschool theaterles kregen en 
aan hun taal- en sociale vaardigheid werkten.
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3.3 ACTIVITEITEN EN BEREIK

  2018 BEGROOT 2018 2017 

 Talentontwikkeling deelnemers deelnemers deelnemers
Kortdurend 
(<6 maanden) 69 100 161
Langdurend 
(>6 maanden) 72 55 49

 Kunst- en Cultuureducatie lessen deelnemers lessen deelnemers lessen deelnemers

     
 Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
PO 790 2.689 520 2.900 720 2.686
VMBO 274 613 480 400 200 453
VO (voorstellingsbez.) 4 578 30 500 3 473
S(V)O 24 36 10 50 126 233

     
 Niet-Schoolgebonden
 (in Amsterdam) 
4 - 12 jaar 1.597 849 1.900 800 1.665 784
12 – 18 jaar 550 648 450 240 501 389
> 18 jaar 400 293 500 200 400 302

 Digitale activiteiten activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers activiteiten deelnemers
Studio West Online 94.352 11 - - 93.518 18

In alle gevallen is het aantal deelnemers in 2018 gestegen of gelijk gebleven, behalve bij twee onderdelen: 

1)  Het aantal deelnemers bij kortdurende talentontwikkeling is fors lager dan vorig jaar. Dit komt omdat we in 2018 de uren  
en het budget voor masterclasses geïnvesteerd hebben in een intensieve samenwerking met de Filmacademie met als doel  
de toestroom van cultureel diverse studenten te bevorderen. Dit verklaart de stijging van het aantal deelnemers bij langdurige 
talentontwikkeling. In 2019 heeft de Filmacademie budget toegezegd om de samenwerking te faciliteren. 

 
2)  Het bereik in het Speciaal Onderwijs was dit jaar fors lager dan vorig jaar, omdat vaste partner Orion dit jaar geen project  

deed in De Meervaart. 
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3.4 UITGEBREID LOKAAL EN 
STEDELIJK NETWERK 
Net als binnen de programmering zoekt De Meervaart binnen haar 
Studio-activiteiten naar een verbinding met andere educatieaan-
bieders en netwerkorganisaties binnen en buiten Nieuw-West 
om zo haar bereik en effectiviteit te vergroten. In 2018 werkten we 
samen met: 

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

Solid Ground Movement heeft in 2018 met Meervaart Studio 
een participatietraject op het gebied van dans gerealiseerd met 
als resultaat een voorstelling in de Blauwe zaal.

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

Op het gebied van doorstroom naar het Kunstvakonderwijs zijn 
we twee nieuwe partnerschappen aangegaan met FOAM en de 

Filmacademie. Met FOAM organiseerden we opnieuw een master-
class en twee workshops fotografie onder leiding van Khalid 
Amakran. Met De Filmacademie is een traject gestart waarbij 
studenten van de academie les deelnemers van het FilmLab 
helpen bij hun producties. De eindresultaten zijn gepresenteerd 
op de Filmacademie. Het doel is om cultureel divers talent te 
interesseren voor het filmvak. Het traject werpt zijn vruchten af. 
De film Mind’s Eye van Angelo Omskerk won de prijs voor Best 
Indigenous Film op het Oziff Festival in Australie en is geselecteerd 
voor het RapidLion Filmfestival JHB in Zuid-Afrika. Deelnemer 
Paulien Hummel is met haar film Alleen met iedereen geselecteerd 
voor het Short Cutz festival Amsterdam. Twee deelnemers zijn 
doorgestroomd naar een filmopleiding en twee deelnemers zijn 
professioneel aan de slag gegaan.
               
Jong talent uit Studio West presenteerde zich opnieuw op verschil-
lende plekken in de stad bij o.a. clubavonden als Touchdown, Nyx, 
Encore Melkweg en Kingdom Amunda en instituten als Filmacade-
mie en FOAM. 

— 15 —
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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 2018 heeft bijgedragen aan een rijker en meer divers 

cultuurklimaat in Amsterdam door een samenwerking aan te gaan met andere culturele 

instellingen in Amsterdam. Ook beschrijven we hoe we in samenwerking met ICK werken  

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

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

van zullen doen.
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4 HET BELANG
VOOR AMSTERDAM 
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4.2 ICK EN DE MEERVAART: 
BOUWEN AAN EEN DANSPLATFORM 
VOOR HEDENDAAGSE DANS
De intensieve samenwerking met ICK is in 2018 alom voelbaar. 
Steeds meer dansliefhebbers weten De Meervaart te vinden voor 
vernieuwende hedendaagse dans. Dit is het resultaat van een 
andere profilering van ons theater en een slimme samenwerking 
met marketingpartners. Door gunstige kaartprijzen te hanteren 
en regelmatig voorstellingen aan te bieden via We Are Public 
bouwt De Meervaart gestaag verder aan een achterban van 
dansliefhebbers. 

Een belangrijke doelstelling is om in dit Kunstenplan structurele 
huisvesting voor ICK te realiseren in De Meervaart. Daartoe zijn de 
afgelopen jaren verschillende scenario’s uitgewerkt. Omdat begin 
2018 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw, 
is de focus verandert van huisvesting in de huidige Meervaart 
naar participatie in het nieuwbouwtraject. Daarbij moet niet uit 
het oog verloren worden dat ICK nu gehuisvest is in een tijdelijke 
voorziening, het Talentenhuis, die op termijn gesloopt zal worden. 
In 2019 moet duidelijk worden wat de verwachte oplevertermijn 
van de nieuwbouw gaat worden en wat dit betekent voor de 
overbruggingsperiode.

4.3 SAMENWERKING MET DE 
ANDERE CULTUURHUIZEN
Met de andere drie cultuurhuizen, Podium Mozaïek, het Bijlmer 
Parktheater en de Tolhuistuin vindt er structureel overleg plaats 
waarin we kennis delen en programma’s afstemmen en uitwis-
selen. Dit heeft geleid tot een programmeursoverleg en een 
gezamenlijke aanvraag bij de innovatieregeling van het AFK op 
het gebied van publieksonderzoek en het ontwikkelen van nieuwe 
marketingtools. In september 2018 realiseerden de cultuurhuizen 
met Het Nederlands Blazers Ensemble vier uiteenlopende wijk-
programma’s te maken rondom de Internationale Dag van 
De Vrede. Een keur van muzikanten uit de diverse wijken deed 
mee aan een avondvullend programma met muziek uit alle 
windstreken. 

4.4 SAMENWERKING MET 
INSTELLINGEN IN HET CENTRUM
Afgelopen jaar zijn meerdere grootstedelijke samenwerkingen 
tot stand gekomen. Allereerst de samenwerking met Stads-
schouwburg Amsterdam (ITA). In het kader van hun programma 
De Lieve Stad hebben wij in 2018 een duoprogramma gepresen-
teerd met het Amsterdams Andalusisch Orkest met het tweeluik 
Real Tributes; enerzijds de tribute aan Oum Kalthoum in een 

— 17 —
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samenwerking met de top van de Arabische muziek uit Europa 
en anderzijds een muzikale kruisbestuiving tussen Arabo Andalus 
repertoire en hedendaagse flamenco met o.a. Jalal Chekare en 
María Marín. Met deze voorstelling sluiten wij aan bij de ambitie 
om ook publieksgroepen die met het aanbod van de Meervaart 
bekend zijn kennis te laten maken met andere cultuurlocaties in 
de stad.

Met Het Concertgebouw en een aantal artiesten uit het Arabo-
Andalus genre is er regelmatig inhoudelijk overleg met het 
Concertgebouw over programmering en het opzetten van een 
gemeenschappelijk Tarab-Orkest. In de aanloop naar deze twee 
stedelijke samenwerkingen werd er nauw samengewerkt door 
de pr-afdelingen. Zo is het ons gelukt om publiek uit Nieuw-West 
mee te nemen naar Stadsschouwburg Amsterdam en Het 
Concertgebouw. 

Voor de tweede keer vond er in bijzondere samenwerking met 
het Holland Festival een mooie voorstelling plaats. In juni 2018 
streek Hadra Chefchaouenia - een bijzonder mystiek vrouwenkoor 
uit Chefchaouen (Marokko) - neer in Amsterdam voor twee 
bijzondere concerten in De Meervaart (alleen vrouwenkoor) en 
Het Concertgebouw (met Amsterdams Andalusisch Orkest en 

Orchestre Temsamani). De NTR maakte een reportage over het 
verblijf en de samenwerking tussen deze muzikale groepen.

Al jaren hebben we een samenwerking met de Nationale Opera 
& Ballet via de voorstellingen van de Junior Company. In 2018 
breiden we de samenwerking uit door partner te zijn in het Opera 
Forward Festival. In de Meervaart speelde met succes de double 
bill Trouble in Tahiti - Clemency. De productie werd in de rode zaal 
gemonteerd en beleefde bij ons de première. Deze productie haalde 
topkwaliteit naar Nieuw-West en omgekeerd kwam nieuw publiek 
in aanraking met De Meervaart. Lokaal publiek dat de voorstelling 
bezocht was onder de indruk en trots dat dit ook in hun theater 
was te zien. Wat goed werkte was de keuze voor het repertoire. 
Trouble in Tahiti is gecomponeerd door Leonard Bernstein en zijn 
werk is zowel van hoge kwaliteit als toegankelijk. Dit zijn precies 
de elementen die passen bij de signatuur van de Meervaart. 

De Junior Company van het Nationale Ballet heeft weer twee 
prachtige voorstellingen gegeven in de Meervaart. Deze kweek-
vijver aan internationaal danstalent past gezien ons dansprofiel, 
de uitstekende kwaliteit maar zeker ook in cultuureducatief 
perspectief heel mooi in ons aanbod. We zijn erg gesteld en trots 
op deze mooie samenwerking met de Nationale Opera & Ballet. 

— 18 —
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5.1 INLEIDING

In de vorige beleidsperiode werd De Meervaart geconfronteerd met een aantal serieuze 
aandachtspunten voor de toekomst, waaronder een teruglopende congresmarkt en aankomend 
groot onderhoud waarvoor niet gereserveerd was. Dankzij een extra jaarlijkse bijdrage van 
€ 425.000,- van De Gemeente in 2017 – 2020 hebben we de afgelopen twee jaar een forse 
inhaalslag kunnen maken, met als voorlopig hoogtepunt de renovatie van de Blauwe zaal zomer 
2018. De uitgevoerde ingrepen benoemen we onder het kopje ‘investeringen in het gebouw’.  
En na twee mindere jaren in 2015 en 2016, zit de congresmarkt sinds vorig jaar weer in de lift.  
In 2018 is de omzettarget gehaald en voor 2019 staan er alweer diverse internationale congressen 
gepland. 

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 gespecia- 
liseerd is in social mediacampagnes. De huisvesting van Meervaart Studio en ICK is met de 
nieuwbouwplannen een andere fase in gegaan. Dit zullen we verder toelichten onder het kopje 
huisvesting. Daarnaast is er in dit hoofdstuk ook aandacht voor de personele organisatie, 
fondsenwerving en governance. 
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5 ZAKELIJKE
BEDRIJFSVOERING 
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5.2 MEERVAART CONGRES&EVENTS 
In 2018 is de target met de organisatie van 77 zakelijke evene-
menten en congressen behaald. De totale omzet op het gebied 
van zaalhuur en overig (excl. horeca inkomsten) was €835.000, 
een specificatie van de omzet is terug te vinden in het financieel 
verslag. De omzet was ook afgelopen jaar weer opgebouwd 
uit nationale en internationale bijeenkomsten, waarbij de interna-
tionale meerdaagse congressen een belangrijke inkomstenbron 
vormen, die al ver voor de congresdatum zekerheid biedt. 

Zeven internationale bijeenkomsten faciliteerde De Meervaart 
afgelopen jaar, waarvan vier meerdaagse congressen met een 
gemiddeld aantal van 600 tot 700 deelnemers per dag. Inter-
nationaal ontvingen wij corporate klanten afkomstig uit de ICT-, 
Multimedia- en HR branche, zowel bestaande als nieuwe klanten. 
Nationaal was 17% van de klanten corporate en 83% non-
corporate, waarbij o.a.de sectoren onderwijs, multimedia, retail, 
zorg en wetenschap goed vertegenwoordigd waren. 

In de opbouw van de omzet is er een duidelijke trend dat boekingen 
sneller definitief worden gemaakt. Dit is mede te danken aan een 
scherpe opvolging van de opties. Een onderzoek onder bestaande 
klanten en de bredere internationale markt heeft dit jaar nieuwe 
inzichten en actiepunten opgeleverd, waarmee we de internatio-
nale vindbaarheid en naamsbekendheid nog verder kunnen 
vergroten. Geplande (marketing) acties zullen hierop aangepast 
worden. 

Het opbouwen van nieuwe en het behouden van bestaande 
zakelijke contacten, hebben we in 2018 een nieuwe impuls 
gegeven door meerdere relatie events i.c.m. voorstellingen te 
organiseren. Met als resultaat twee definitieve boekingen in 2019. 
Ook dit jaar staan een aantal zakelijke events rondom premières 
gepland. Daarnaast waren relatiebezoeken en (nationale) beurs-
deelname in 2018 onderdeel van het zakelijk relatiebeheer en 
de acquisitie.            

Technische innovaties en trends zijn in kaart gebracht d.m.v. 
een uitgebreid veldonderzoek onder potentiële boekers en aan-
bieders. Aan de orde kwamen o.a. virtual reality toepassingen, 
event apps, influencer marketing, augmented reality en het 
aanbieden van livestreams. Naast de meerwaarde van de 
theateromgeving, is het belangrijk om ook de hoge standaard 
van onze technische faciliteiten steeds weer goed over het 
voetlicht te brengen. Zo ook duurzaamheid en andere USP’s 
van onze congreslocatie. De in 2018 aangepaste website 
geeft een goed beeld van de meerwaarde van De Meervaart 
ten opzichte van ‘standaard’ congreslocaties.

In onze propositie naar klanten vermelden we dat congresseren 
in De Meervaart bijdraagt aan talentontwikkeling en educatie voor 
kinderen in Nieuw-West.

SAMENWERKINGSPARTNERS & 
BRANCHEVERENIGINGEN 2018: 
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5.3 MARKETING & PUBLICITEIT
Het aantal bezoeken aan onze website steeg opnieuw in 2018 
met 9% naar 660.000 online bezoeken. Daarnaast zijn er in 2018 
nog 10.100 online bezoeken afkomstig geweest van de Facebook 
advertenties. Van het totaal aantal online bezoeken was 7,2% afkom-
stig via ons email systeem. Dit komt neer op meer dan 47.200 
bezoeken. Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief is iets 
afgenomen van 42.000 (2017) naar 40.000 (2018) vanwege de 
nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Van alle online bezoeken in 2018 was ruim 5,3% afkomstig via de 
Google Advertenties. Dat zijn ruim 35.200 bezoeken. In totaal orga-
niseerden de publiciteitsmedewerkers 200 campagnes/advertenties 
met een bereik van 1.0222.235 mensen. De Meervaart heeft 15.680 
volgers op Facebook, 3.796 op Twitter en 1.538 via Instagram. 

CRM SYSTEEM
Eind september 2017 zijn we van start gegaan met het verzenden 
van geautomatiseerde servicemails voor en na de voorstelling. 
Na een voorstellingsbezoek ontvangt 80% een aftermail met 
voorstellingstips en 20% ontvangt de enquête. Dit leverde drie 
keer zoveel respondenten op die de enquête invulden t.o.v. 2017. 
We hebben afgelopen jaar (2018) 8.315 website bezoeken vanuit 
deze mailings gegenereerd met een opbrengst van € 6.318,85. 

De eerste nieuwsbrieven zijn begin januari 2018 vanuit het CRM 
systeem verzonden, waardoor we de klant nog beter kunnen 
volgen in klik- en koopgedrag. 22.7% van de nieuwsbrief ont-
vangers opent de email. Dit jaar zijn we begonnen met onze 
klanten in klantgroepen in te delen op basis van het aantal 
gekochte kaarten. Op deze manier kunnen we gerichtere cam-
pagnes draaien om klanten te stimuleren meer kaarten te kopen. 

Het CRM systeem maakt het mogelijk om op maat te communi-
ceren. Dit jaar is gebouwd aan een nieuwsbrief met vier persoon-
lijke tips aan de hand van een Smart Colors model. Op deze 
manier kunnen we klanten tips geven op basis van een gevoel 
bij een voorstelling. De persoonlijke tips worden op basis van de 
hoofdkleur van de bezoeker berekend maar ook meest gekochte 
genre en zelf aangegeven voorkeur van genre. De live-gang van 
deze nieuwsbrief is februari 2019. 

PUBLICITEITSACTIES
Trouwe bezoekers kunnen voor € 20,- een Meer Theater Kaart 
kopen, waarmee ze 10% korting ontvangen op alle voorstellingen 
en horeca. In seizoen 2018-2019 hebben 233 bezoekers een
Meer Theater Kaart gekocht, 50 meer dan vorig seizoen.

Dit seizoen hebben we twaalf jonge theaterreporters rondlopen 
in De Meervaart. Zij bezoeken afzonderlijk en met elkaar verschil-
lende jeugdvoorstellingen en schrijven een recensie hierover die 
wordt doorgeplaatst in de nieuwsbrief, socials en website. 

Samen met alle Amsterdammers vierde het Nederlands Blazers 
Ensemble 21 september de Dag van de Vrede middels een 
concert met en door buurtbewoners en de vier cultuurhuizen 
in Amsterdam. Een vredesboom toerde mee waar bezoekers 
hun vredeswens aan konden hangen. Aan het einde van de tour 
ontstond er een mooie vredesboom van alle bezoekers vanuit 
de vier cultuurhuizen.

Voor de seriebespeling All Stars hebben we samen met Paint it 
yellow een guerilla marketingactie opgezet, waar een filmpje van 
is gemaakt dat online is verspreid op verschillende kanalen.
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SPECIALE ACTIES M.B.T. HUISGEZELSCHAPPEN
We openden het seizoen met het Het Begin, een avondvullend 
programma met een preview van onze huisgezelschappen. 
Vaste klanten werden uitgenodigd voor deze avond en konden 
op een ontspannen manier kennis maken met nieuw repertoire 
van onze huisgezelschappen. Om de huisgezelschappen breder 
onder de aandacht te brengen, zijn wij op zoek gegaan naar een 
extra communicatiekanaal. We hebben een blog MTalk in het 
leven geroepen. In dit blog nemen we onze trouwe bezoekers 
mee in het maakproces via backstage fotorapportages, interviews 
en korte video’s. Na de pilot in 2018 gaan we MTalk in 2019 naar 
een hoger niveau tillen en breder uitzetten door alle afdelingen
van De Meervaart erbij te betrekken. 

Het tweede ICKFEST vond dit jaar plaats in het eerste weekend 
van november. Het dansfestival heeft twee keer zoveel bezoekers 
getrokken in vergelijking met het jaar ervoor, waarvan 39% nieuw 
publiek. 45% van de bezoekers kwam uit Amsterdam t.o.v. 40% 
in het eerste jaar. 

Bij de voorstelling INNENSCHAU van Jakop Ahlbom zijn we een 
samenwerking aangegaan met The Culture Club van Iamsterdam. 
The Culture Club nemen experts het gehele jaar door mee naar 
exposities, musea, voorstellingen etc. Het doel is om experts 
welkom te heten in Nederland. 

SAMENWERKINGEN
Voor de seriebespeling van Judas zijn we een samenwerking 
aangegaan met uitgeverij Sanoma in de vorm van een barterdeal 
van kaarten in ruil voor grote advertentieruimte in verschillende 
bladen en online platvormen van Sanoma. Daarnaast organiseerde 
de OBA een speciale ledenactie. 

Afgelopen jaar heeft De Meervaart vrijkaarten beschikbaar gesteld 
aan het AZC op de Willinklaan, zodat gezinnen een voorstelling 
konden bezoeken. Hier werd erg leuk op gereageerd. 

WeMakeTheCity is het festival dat de stad beter maakt met vijf 
dagen lezingen, film-vertoningen, exposities, voorstellingen, 
workshops, gesprekken en workshops. In De Meervaart kon men 
de voorstelling Melk & Dadels zien met aansluitend een Q&A en 
gesprek met de makers/spelers. 

Op 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger waarbij vrijwil-
ligers in het zonnetje worden gezet. Samen met de Vrijwilligers 
Centrale van Amsterdam stelden we 100 vrijkaarten beschikbaar 
voor een muzikale voorstelling. De kaarten waren binnen een dag 
‘uitverkocht’. 

De Meervaart heeft de proef met de zogenaamde “podiumpas” 
voor het seizoen 2018-2019 gecontinueerd, waarbij deelnemers 
tegen betaling van een maandelijkse vergoeding onbeperkt 
voorstellingen kunnen bezoeken bij de deelnemende theaters. 
Bij de initiërende theaters is een duidelijke stijging van de bezetting 
te zien. Bij De Meervaart is dat in beperkte mate ook het geval.

Op Kidsproof.nl promoten wij elke maand verschillende jeugd-
voorstellingen bij ouders met kinderen tussen de 4 en 14 jaar. 
Dit heeft geleid tot een stijgend aantal bezoeken op onze
website;

Per maand bieden wij één of twee dansvoorstellingen aan bij de 
redactie van We Are Public, waarmee wij nieuw publiek hopen te 
interesseren voor ons theater. De meeste WAP-bezoekers komen 
uit West, gevolgd door centrum. 

Voor de eigen (co)productie The Mountaintop is nauw samen-
gewerkt met Amnesty International in de vorm van nagesprekken 
en een publiciteitsactie richting de vrijwilligers en donateurs.

5.4 INVESTERINGEN IN HET GEBOUW
Afgelopen jaar stond vooral in het teken van de verbouwing van 
de Blauwe Zaal, die na 19 jaar intensief gebruik hard aan een 
upgrade toe was. De houten vloer is vernieuwd, de akoestische 
wandbekleding vervangen en de tribune is vervangen. Ook is de 
entree van de entree vergroot en de foyer doorgebroken voor 
meer daglichttoetreding en een ruimtelijk effect. De hele operatie 
moest gebeuren in slechts 8 weken. De samenwerking met onze 
vele aannemers verliep goed, zodat we net op tijd de zaal konden 
opleveren voor de seizoensopening begin september. 

Naast de ‘normale’ theater- en muziekbespeling, heeft de Blauwe 
zaal er nu ook een cinemafunctie bij gekregen. Oxville Cinema 
programmeert wekelijks een gevarieerd filmprogramma. 
Ook hiervoor waren technische aanpassingen nodig die deels met 
bestaande apparatuur zijn gedaan en met extra investeringen 
vanuit de Meervaart én van Oxville. Wij zijn heel tevreden met de 
nieuwe Blauwe zaal, ook de reacties van bespelers, klanten en 
bezoekers zijn heel positief.

Afgelopen jaar is, met ondersteuning van het Duurzaamheidsfonds, 
opnieuw flink ingezet op implementatie van LED verlichting. 
Het zaallicht in de Blauwe Zaal is nu geheel LED, wat 90% 
energiebesparing oplevert t.o.v. 2017. In de foyer en entree 
Blauwe Zaal is het lichtontwerp doorgezet dat wij verleden jaar 
in de Rode Zaal foyer al hadden toegepast. Een aantal LED 
theaterspots zijn aangekocht om in te zetten bij alle mogelijke 
activiteiten. Deze investeringen zullen we de komende jaren 
moeten blijven doen om de theaterinventaris up to date te 
houden én onze duurzaamheidsdoelen te halen. Na alle investe-
ringen in 2017 en 2018 zien we al een ruime 18% daling in onze 
elektriciteit inkoop. Dit komt mede doordat onze zonnepanelen 
bijna 110.000kWh hebben opgeleverd in 2018 plus het gebruik 
van energiezuinige verlichting, bewegingsmelders en logisch 
nadenken bij de gebruikers. Dit alles ondanks dat het gebouw 
steeds intensiever wordt gebruikt.

Intensief gebruik van het gebouw brengt veel slijtage en preventief 
onderhoud met zich mee. Onze eigen technische ploeg zorgt 
voor de technische theater en congres installaties. Onze huisaan-
nemer zorgt voor de goede staat waarin het gebouw zich nu 
bevindt. Dat is niet eenvoudig omdat de Meervaart zo’n 20 jaar 
geleden met goedkope materialen is verbouwd. Wij moeten nu 
samen vaak inschatten hoe lang installatiedelen het nog kunnen 
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uithouden of dat ze aan vervanging toe zijn. Zolang er nog geen 
definitieve planning voor de nieuwbouw is houden wij het gebouw 
in een zo goed mogelijke staat. Veiligheid en optimaal comfort 
voor onze gasten staan daarbij voorop. 

De Meervaart is in 2018 begonnen met een traject richting BREEAM 
certificering. Dit keurmerk geeft aan hoe duurzaam het gebouw 
en de organisatie is. Deze certificering is voor ons belangrijk om 
te laten zien dat De Meervaart duurzaamheid serieus neemt. 
Voor onze (internationale) congresorganisatoren kan een goede 
BREEAM score juist de doorslag geven om voor de Meervaart te 
kiezen i.p.v. één van onze concurrenten. 

5.5 HUISVESTING 
Een van de ambities die we formuleerden voor deze Kunsten-
planperiode betrof het realiseren van passende huisvesting voor 
huisgezelschap ICK in de vorm van studio/repetitieruimte en 
kantoren. Daarnaast wilden we alternatieve huisvesting regelen 
voor het almaar groeiende Meervaart Studio, dat in een oud 
schoolgebouw gevestigd is dat op de nominatie staat om 
gesloopt te worden. Na vele plannen en scenario’s op en aan 
het huidige gebouw ontwikkeld en doorgerekend te hebben, 
kwamen we tot de conclusie dat de mogelijkheden en bouw-
kundige staat van de huidige locatie te beperkt zijn om alle 
ambities te realiseren. Ingegeven door de ingrijpende heront-
wikkeling en verdichting van Centrum Nieuw West is samen 
met het stadsdeel besloten volop in te zetten op een nieuw 
gebouw voor De Meervaart op of aan de Sloterplas.

Voorjaar 2018 is in een aantal workshops een inhoudelijk plan 
en programma van eisen op hoofdlijnen ontwikkeld. Het gere-
nommeerde architectenbureau UNStudio heeft dit vertaald naar 
een iconisch gebouw op de Sloterplas. Wethouder Meliani heeft 
zich positief uitgesproken over nieuwbouw voor De Meervaart. 
Inmiddels is samen met de ambtenaren Kunst&Cultuur een traject 
richting de voorjaarsnota 2019 ingezet om een voorbereidings-
krediet aan te vragen voor verdere planvorming. De Meervaart 
wordt bij de uitwerking van de plannen ondersteund door een 
ervaren adviseur van het Projectmanagementbureau. 

5.6 FONDSENWERVING, DONATEURS 
EN SPONSORING 
De Meervaart is ook het afgelopen jaar zeer succesvol geweest 
in het werven van fondsen voor haar kunsteducatieactiviteiten en 
bijzondere programmering. Daarnaast genereren we een substan-
tieel deel eigen inkomsten via onze verhuuractiviteiten. In 2018 is 
de Blauwe zaal gerenoveerd. Naast een substantiële bijdrage van 
ruim € 56.000,- het VSB Fonds in het kader van de herinrichting, 
hebben diverse vaste bezoekers en leveranciers van De Meervaart 

een stoel geadopteerd voor een bedrag van € 300,- , € 500,- of 
€ 1.000,-. In ruil daarvoor kregen ze naamsvermelding op de 
stoel en een donateursbord bij de ingang van de zaal. In 2018 is 
in totaal een bijdrage van € 15.182,- opgehaald, bovenop het al 
eerder gerealiseerde bedrag van € 32.189,-. 

Ook Meervaart Studio was weer zeer succesvol in het genereren 
van fondsbijdragen, in totaal ruim € 43.000,- voor diverse cultureel 
maatschappelijke projecten. Verder ontvingen we een program-
meringssubsdie van het Fonds Podiumkunsten ter dekking van 
de meer experimentele voorstellingen en diverse bijdragen voor 
de productie The Mountaintop. Voor het uitvoeren van de ZOZ 
Academy ontvingen we tenslotte een bijdrage van € 275.000,-.

5.7 PERSONELE ORGANISATIE 
In 2018 werkten in De Meervaart gemiddeld 53 medewerkers met 
een tijdelijk en/of vast dienstverband, voor een totaal van gemid-
deld 38,5 fte. Voor de afdeling horeca en catering werden, naast 
de 6 vaste medewerkers via payroll oproepkrachten ingehuurd. 
Gemiddeld werden 26 oproepkrachten ingezet in leeftijd variërend 
van 18 tot 68 jaar. Wisselend werden ook een aantal uitzend-
krachten en zzp’ers ingehuurd. Ook de afdeling techniek heeft, 
naast de vaste medewerkers, 11 mensen op oproepbasis inge-
huurd en wel voor 1.585 uur. De Meervaart steunt de Code 
Culturele Diversiteit en streeft ernaar haar medewerkersbestand 
net zo cultureel divers te laten zijn als de bevolking van de stad 
waarin zij is gevestigd.

Net als vorig jaar werkten we samen met het Jongeren Loket van 
de gemeente Amsterdam (werk- en re-integratie) om te kijken of 
wij binnen ons bedrijf een of meerdere cliënten op weg kunnen 
helpen op de arbeidsmarkt. Bij de afdelingen horeca en algemene 
dienst hebben we 2 medewerkers met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kunnen inzetten en werd 4 statushouders na een 
proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aangeboden. In alle 
gevallen leidde dit tot positieve ervaringen. Het voornemen is dan 
ook om deze contracten in 2019 te continueren. In het kader van 
de arbeidsintegratie geven we daarnaast al sinds 2006 werkgele-
genheid aan een cliënt van Cordaan.

De Meervaart ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om naast het voorgaande ook studenten van cultuurgere-
lateerde opleidingen en stageplek te bieden. We zijn er trots op 
dat we organisatiebreed in 2018 aan 12 MBO en HBO studenten 
een stageplaats hebben kunnen bieden.
Naast deze langer durende stages hebben diverse middelbare 
scholieren een snuffelstage gelopen op alle afdelingen van 
De Meervaart. Bovendien hebben we het verzoek van twee 
volwassenen gehonoreerd een periode mee te mogen lopen in 
het kader van een werkoriëntatie bij omscholing.

Het gemiddeld ziekteverzuim in 2018 was 1,7%. 

De Meervaart is volger van de cao Sociaal Werk Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. De Meervaart is aangesloten bij 
Koninklijke Horeca Nederland. Payroll medewerkers in de horeca 
worden conform de cao Horeca en Catering verloond.

De nevenfuncties van Andreas Fleischmann, directeur/bestuurder 
zijn:

- scout voor het Fonds ZOZ
- voorzitter BIZ Ondernemersvereniging Nieuw West
- voorzitter Theatergroep Witte Raaf
- Voorzitter Stichting Het Paleisje
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5.8 RAAD VAN TOEZICHT 
De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt 
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht (RvT). Dit 
houdt onder andere in dat de RvT jaarlijks een zelfevaluatie doet 
en de richtlijnen voor vervanging van haar leden bespreekt en 
bewaakt. Naar aanleiding van de zelfevaluatie worden tijdens een 
volgende vergadering de opvallende punten besproken en 
uitgelicht en wordt naar aanleiding van de discussie besloten of er 
opvolging nodig is. 
 
In 2018 heeft de RvT vijf keer vergaderd, waarbij de vergadering 
in januari het alternatief was voor de afgelaste december vergade-
ring uit 2017.
 
Naast de structurele vergaderagenda is veel aandacht besteed 
aan de plannen voor ver/nieuwbouw, evaluatie Raad van Toezicht, 
aanpassing directiestatuut en de pitch t.b.v. een nieuwe accoun-
tant. Het jaarlijkse thema was een ‘walking diner’ langs de 
verschillende afdelingen van de Meervaart. Per afdeling werd 
door een medewerker kort verteld waar de afdeling dit jaar 
zijn focus had. Vanwege het vertrek van directeur Andreas 
Fleischmann per 1 februari naar het DeLaMar theater, stond de 
laatste vergadering van dit jaar in het teken van de profielschets 
van en sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.

Van de drie leden die herkiesbaar waren in 2018 zijn twee leden 
herkozen. Jamila el Mourabet heeft zich niet verkiesbaar gesteld 
en is afgetreden.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op 
een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. In totaal 
werd in 2018 € 4.200 aan de leden uitgekeerd. 

 HANS VAN KEULEN
-  Conservator Uitvoerende kunsten en media/ Teamleider 

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

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

BRECHJE NOLLEN
- Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

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

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

 JAMILA EL MOURABET
- Director Inclusionair

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

EEN WOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:
2018 was wederom een heel goed jaar voor De Meervaart. 
We hebben zelden zoveel voorstellingen geprogrammeerd en ook 
zo divers. Ik word altijd weer blij als ik de diversiteit aan bezoekers 
op één avond gade sla. Onze huisgezelschappen deden het goed 
en de eigen productie The Mountaintop was één van de hoogte-
punten van 2018. Meervaart Studio gaat bijna aan zijn succes ten 
onder; er zijn zoveel jonge mensen die graag lessen, en workshops 
willen volgen dat we het nauwelijks bij kunnen benen. 

Er waren uiteraard ook zorgen. We zitten al weer een tijd ‘anti-
kraak’ in ‘Het Talentenhuis’ en dat is zo langzamerhand echt op. 
We zouden ook graag onze huisgezelschappen beter willen huis-
vesten, maar op korte termijn is dat erg lastig. De Sales-afdeling 
behaalde de gestelde targets. Ondanks de grote concurrentie op 
dat vlak is opnieuw een mooi resultaat neergezet. Dat is voor 
een groot deel te danken aan de inzet van de sales-medewerkers, 
het hoge serviceniveau en de flexibiliteit van het personeel. 

Er is achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe Meervaart 
en de contouren van nieuwbouw op een andere plek in – of 
vlakbij de Sloterplas worden steeds helderder. De Amsterdamse 
Kunstraad gaf een advies voor een iconisch gebouw dat ook 
toeristen zou moeten trekken vanuit de overbelastte binnenstad. 
Wij gaan voor een multi-inzetbaar gebouw dat onze ambities 
optimaal waar kan maken.

In november werden we verrast door de aankondiging van het 
vertrek van onze directeur Andreas Fleischmann die naar theater 
De la Mar gaat. Van harte gefeliciteerd Andreas en ontzettend 
bedankt wat je als directeur bereikt hebt met de Meervaart. 
Voor de Raad van Toezicht betekende dat overschakelen in de 
hoogste versnelling om zo snel mogelijk een nieuwe directeur 
te vinden. Er werd samen met de OR en het MT een profiel 
gemaakt, geadverteerd. Er was veel belangstelling voor deze 
functie. Na een selectie begin januari ontvingen wij zeven uitste-
kende kandidaten waarvan we in een tweede ronde unaniem 
Yassine Boussaid kozen als onze nieuwe directeur. Ook vanaf 
deze plek: Yassine van harte gefeliciteerd en ik heb het volle 
vertrouwen dat je van De Meervaart hét theater van Amsterdam 
dat er toe doet - gaat maken.

Dit is mijn laatste woord van de voorzitter; mijn (tweede) termijn 
loopt halverwege dit jaar af. In de acht jaar dat ik in de Raad van 
Toezicht mocht zitten, heb ik de Meervaart sterk zien veranderen. 
De laagdrempeligheid en de open deuren zijn gebleven maar het 
theater is verder geprofessionaliseerd en we hebben ons uiterste 
best gedaan om zo divers mogelijk publiek binnen te halen.

Rest mij de subsidienten, de fondsen én de medewerkers 
te bedanken die zorgden dat ook in 2018 De Meervaart een 
inspirerende plek bleef om te bezoeken en te werken.

Hans van Keulen (voorzitter)
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT:

 Naam aangetreden 1e termijn tot 2e termijn tot

 
 Hans van Keulen mei 2011 mei 2015 Mei 2019
 
 Brechje Nollen maart 2014 maart 2018 maart 2022
 
 Larissa Keijzer maart 2014 maart 2018 maart 2022
 
 Jamila el Mourabet december 2014 afgetreden oktober 2018 -
 
 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



5.9 ONDERNEMINGSRAAD 
Een groot deel van 2018 was er geen OR/PVT. In deze periode 
heeft de directie tweemaal een personeelsvergadering geïnitieerd 
om de medewerkers te informeren over beleidszaken en de 
gelegenheid te geven zelf onderwerpen te agenderen. Na de 
aankondiging van het vertrek van Andreas Fleischmann hebben 
een aantal personeelsleden het initiatief genomen om een nieuwe 
OR op te richten. Zeven personeelsleden uit diverse geledingen 
van het bedrijf hebben zich beschikbaar gesteld. Begin december 
zijn vijf daarvan verkozen, waarna de OR officieel in werking is 
gesteld.

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

 naam Afdeling functie

 Ilana Tetenburg PR/Marketing Voorzitter

 Chantal Metgod Sales Secretaris

 Jeroen Gorissen Techniek Lid

 JP Rodrigues Parreira Techniek Lid

 Kyara Hoekerswever Meervaart Studio, 4West Lid 

5.10 RISICOMANAGEMENT VAN  
THEATER DE MEERVAART 
Podiumkunsten zien wij als een belangrijke waarde in het per-
soonlijke leven en het maatschappelijke verkeer. Door in te zetten 
op cultuurparticipatie, cultuureducatie en presentatie van de 
podiumkunsten faciliteren wij culturele kennismaking, discussie en 
reflectie. De Meervaart wil het huis van Nieuw-West zijn waar 
onderling respect, nieuwsgierigheid 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 risico`s. 
Daarom vinden wij het belangrijk om inzicht te hebben en te 
houden in deze risico`s. Dit helpt ons in de afweging om risico`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 
doordenken van de consequenties. Onze risicomanagementaan-
pak ondersteunt goede gesprekken, zorgvuldige besluitvorming 
en zet aan tot actie. De risico`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.

Meervaart Theater
1.  [Financieel risico seriebespeling]
2.  [Aflopend huurcontract OBA]
3.    [Onverwacht groot onderhoud gezien de gehele staat van  

het pand]

Meervaart Studio
4.  [Verwaarlozing talentenhuis]
5.    [Financiering: Meervaart studio groeit en de subsidie groeit  

niet mee]
6.    [Juiste toepassing van de AVG bij het werken met  

minderjarigen]

Meervaart Congressen
7.  [Toename concurrentie]
8.  [Onvoldoende beschikbaarheid]
9.  [Toekomst van deze exploitatie 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 speel-
beurten beheersbaar houden.

2)  Tweesporenbeleid: onderhandelen met OBA en een alter-
natief plan opstellen

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. Het staat van het pand gaat daarmee  
hard achteruit. Daarnaast geldt er een opzegtermijn door 
verhuurder van slechts 4 maanden. Ten aanzien van de 
veiligheid wordt wel vierjaarlijks een RIE opgesteld (de eerst- 
volgende 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, 
bijeenkomsten 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 concurrentie is daarmee groot.  
We zullen meer dan ooit moeten inzetten op zichtbaarheid, 
vindbaarheid en het verschil blijven maken blijven in kwaliteit. 
Daarbij het accent op het steunen van cultuurbeleving en 
cultuureducatie dat wordt mogelijk gemaakt met de opbreng-
sten.

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

9)  Het op eenzelfde voet kunnen voortzetten van een commer-
ciële verhuur in een nieuwbouwsituatie 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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6.1 TOELICHTING OP HET 
FINANCIEEL VERSLAG
Het tweede jaar uit de kunstenplanperiode 2017-2020 stond 
in het teken van het onderzoeken en uitwerken van diverse 
initiatieven in de programmering. Er werd een proef gestart met 
het op voorhand boeken van grotere series in plaats van een of 
twee voorstellingen met een optie op een tweede of derde bij 
succes. Deze proef, in combinatie met een groot aanbod van 
interessante voorstellingen, heeft het activiteitenniveau dusdanig 
verhoogd, dat we merkten dat we het uiterste vroegen van onze 
medewerkers en het eindpunt bereikten met wat mogelijk was 
binnen de Meervaart.
Ook merkten we dat ons PR&Marketing budget, zowel in perso-
nele als in materiële zin ontoereikend is om zoveel activiteiten 
goed over het voetlicht te brengen. Zelfs niet na een kleine uitbrei-
ding van de afdeling. Dat maakt het jaar 2018 op dit gebied leer-
zaam en zinvol en helpt ons meer te focussen in 2019. 

Naast de realisatie van de prestatiedoelstellingen, behorend bij 
de exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam, heeft 
De Meervaart ook nog twee andere doelstellingen. Deze zijn het 
aansterken van de algemene reserve en het aanhouden van een 
afdoende reserve voor het onderhoud en vervangingsinvesteringen 
aan gebouw en installaties. De Meervaart dient het eigen vermogen 
uit te breiden om een afdoende risicobuffer te hebben voor onver-
wachte gebeurtenissen of jaren waarbij de exploitatie tegen zit. 
Het streven van De Meervaart is op een risicobuffer van minimaal 

€ 500.000,- uit te komen. Ultimo 2018 komt de algemene reserve 
uit op bijna de helft van dit bedrag. De komende jaren zal er 
continu aandacht voor het versterken van de vermogenspositie 
moeten blijven. 

Met een toekenning van een jaarlijkse doelsubsidie van € 425.000 
ten behoeve van het regulier onderhoud en doen van vervangings-
investeringen aan gebouw en installaties ontvangt De Meervaart 
een flink hoger bedrag dan voorheen om het onderhoud zoals 
beschreven in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) uit te voeren. 
Het bedrag is echter niet voldoende om dit onderhoud ook daad-
werkelijk allemaal uit te kunnen voeren. De Meervaart probeert uit 
positieve exploitatieresultaten extra reserves voor dit onderhoud 
te kunnen vormen. De extra € 100.000,- die hiervoor jaarlijks 
minimaal nodig is kon in 2018 niet uit het exploitatieresultaat 
worden toegevoegd. 

Wel werd met de oplevering van de gerenoveerde Blauwe Zaal en 
Blauwe Zaal Foyer een laatste groot punt aan achterstallig onder-
houd uitgevoerd. 

We zijn blij en trots dat de crowdfundingacties voor de aanschaf 
van een nieuwe tribune zo succesvol was. Een mooi tableau 
van gulle gevers bij de entree van de nieuwe Blauwe Zaal zal 
ons blijvend herinneren aan deze grote schenking van meer dan 
€ 50.000,- in totaal. De reserves die De Meervaart zelf had 
gevormd werden ook aangewend ter dekking van deze grote 
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renovatie. Daarbij werd er met het aanbrengen van LED verlichting 
in zaal en foyer in samenwerking met het Duurzaamheidsfonds 
van de gemeente Amsterdam ook weer een grote stap gezet in 
de verduurzaming van De Meervaart. Het Duurzaamheidsfonds 
van de gemeente Amsterdam verstrekte hiertoe een tweede 
lening met lage rente. 

Qua kaartverkoop was 2018 een absoluut topjaar. Nog niet eerder 
werden zoveel kaarten en omzet gegenereerd in een boekjaar. 
Aangezien deze kaartverkoop ook voorstellingen in 2019 betreft, 
betekende dit ook een veel hogere post aan vooruit ontvangen 
recette. Dit was niet de enige oorzaak van de veel hogere post 
aan kortlopende schulden. Het consequent doorvoeren voor 
voorschotnota’s voor reeds bevestigde congressen droeg ook bij 
aan de hogere post aan vooruit ontvangen recette. Voorts werden 
er voornamelijk voor de productie The Mountaintop en het beheer 
van het ZOZ Fonds voorschotten op subsidiebedragen ontvangen 
die pas in 2019 definitief kunnen worden afgerekend. Een drukke 
en goedlopende programmering in december zorgde voor een 
grotere schuld aan nog af te rekenen programmering en ten slotte 
werd er een transitievergoeding toegekend die pas na de jaarwis-
seling werd uitbetaald.

In de staat van baten en lasten vallen een substantieel hogere 
opbrengst uit programmering op, die in lijn is met het hogere 
aantal activiteiten. Ook verkochten goedlopende producties 
vaker geheel uit. Het lagere aantal voorstellingen van Meervaart 
Producties (The Mountaintop) en de kleinschaligheid van de 
productie verklaren de lagere inkomsten uit producties ten opzicht 
van 2017. Voorts is in lijn met het hogere aantal activiteiten ook 
de horecaopbrengst uit voorstellingen en opbrengst uit ticketing-
bijdragen gestegen. Meervaart Studio laat een gestegen opbrengst 
zien in lijn met het hogere aantal deelnemers.

Het lagere aantal commerciële verhuringen t.o.v. 2017 zien we 
terug in een lagere salesomzet en een lagere opbrengst uit 
bijbehorende horeca. De huuropbrengsten lopen terug doordat 
de Openbare Bibliotheek vanaf 2017 een getrapte huurmatiging 
heeft gekregen, waarbij de huur ieder half jaar verlaagd wordt.

Bij de beheerlasten valt een hogere personeelspost op, hoewel 
in lijn met de begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door een 
tijdelijke uitbreiding van de marketingafdeling i.v.m. de crowd-
fundingactie voor de Blauwe Zaal en de voorbereidingen voor 
het grote rebrandingproject in 2019. Voorts werden de loonkosten 
van de adjunct-directeur voor 50% toegerekend aan de beheer-
lasten directie ten gunste van de activiteitenlasten Meervaart 
Studio.

Bij de materiele beheerlasten ontstaat de hogere huisvestingspost 
uit de kosten voor de renovatie van de Blauwe Zaal en Foyer en 
overig onderhoud. Ook de post schoonmaak is hier 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 ochtend te laten uitvoeren. 
Deze proef wordt in 2019 geëvalueerd. De post PR&Marketing is 
navenant gestegen met het hogere aantal voorstellingen.

Het hogere activiteitenniveau is ook terug te zien in de hogere 
activiteitenlasten personeel bij Techniek (inhuur), PR&Marketing 
(uitbreiding formatie) en Kaartverkoop/dutymanagement.
 Bij de Horeca kwamen naar aanleiding van een functiewijziging 
drie medewerkers uit de Payroll in dienst bij de Meervaart. 
Alleen de horecamedewerkers worden via een payroll constructie 
ingehuurd. Het overig personeel (managers en koks) is in dienst 
van de Meervaart.

Een geheel nieuwe activiteit is de bureaufunctie voor en uitvoering 
van de ZOZ Academy voor het Fonds ZOZ. In verband hiermee 
worden materiële en personele kosten gemaakt, die door het Fonds 
worden vergoed. Er is in verband met deze werkzaamheden een 
nieuwe medewerker aangenomen. Verder worden op basis van 
inhuur werkzaamheden uitgevoerd. Een aantal medewerkers 
worden een aantal uren per week ingezet ten behoeve van dit 
project. Hun loonkosten worden ook doorberekend.

De bijzondere baten werden in 2018 gevormd uit een teruggave 
van een deel van de betaalde energiebelasting en giften voor de 
renovatie van de Blauwe Zaal.

6.2 VOORUITBLIK 2019
Eind januari 2019 neemt Andreas Fleischmann afscheid als 
directeur-bestuurder van De Meervaart en start Yassine Boussaid 
als nieuwe directeur-bestuurder. Onder zijn leiding bouwt het 
theater voort op de ontwikkelingen van ‘nieuwe verhalen’ op 
het podium en beleving in het theater. De samenwerking met en 
tussen de huisgezelschappen is daarbij een belangrijke factor. 
De nieuwe voorstelling van Een Jihad van Liefde die wordt ge-
maakt in samenwerking met George & Eran Producties (regie) 
en het Amsterdams Andalusisch Orkest (composities en muzikale 
dramaturgie) is een mooi voorbeeld. De voorstelling zal in het 
seizoen 2019-2020 een tournee langs de theaters zal maken. 

Een belangrijk en groot project in 2019 is de rebranding, ontwik-
keld in samenwerking met branding agency Das Buro, waarbij de 
diverse onderdelen van De Meervaart in een gezamenlijke nieuwe 
huisstijl zullen communiceren. Onderdeel hiervan zijn naamswij- 
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zigingen voor jeugdtheaterschool 4West (Meervaart Jong) en 
Studio West (Meervaart Studio). Verder worden alle uitingen 
vernieuwd met als belangrijkste asset een nieuwe website.

Het talentontwikkelingsprogramma van De Meervaart omvat naast 
Meervaart Studio en Meervaart Jong in 2019 ook de projecten 
Kunstbende Noord-Holland, het populaire streetstyle dance event 
Break A Leg met deelnemers uit heel Nederland en het project 
4West Express waarin kinderen met hulp van het Jongerencul-
tuurfonds deel kunnen nemen aan een creatief aanbod in hun 
eigen wijk. Tevens blijven we een podium bieden aan beginnende 
artiesten met de Meervaart Studio Comedy Cafés. Schoolpro-
jecten als De Speelvloer en Wereldverhalen worden voortgezet en 
uitgebreid, onder andere met een nieuw naschools project op de 
Henricusschool. 

Sales zet in op een verbetering van de online marketing, onder 
andere via een nieuwe website in de nieuwe huisstijl. Daarnaast 
investeren we in relatiemanagement door een aantal events te 
organiseren voor bestaande en nieuwe klanten. 

Investeringen zullen worden gedaan in nieuwe mengtafels voor de 
Rode en Blauwe Zaal, het vervangen van een deel van het theater-
licht in de Rode Zaal (voor LED), een digitale telefooncentrale en 
het vervangen van de noodstroomvoorziening. Tevens wordt de 
mogelijkheid van het plaatsen van een draaideur bij de entree 
onderzocht in verband met de hinderlijke kou in de entreeruimte. 
Groot onderhoud zal worden uitgevoerd aan de vloer van de 
foyer. In de Rode Zaal zal de constructie van de orkestbak 
worden onderzocht en waar nodig aangepast en versterkt.

VERKORTE BEGROTING 2019
Directe inkomsten 3.757
Indirecte inkomsten 445
Subsidies en fondsbijdragen  
(excl. Doelsubsidie MOP) 2.470

TOTAAL OPBRENGSTEN 6.672

Directe kosten 4.585
Indirecte kosten  
(excl. Onderhoudskosten MOP) 2.037

TOTAAL KOSTEN 6.622

Rentelasten 50

RESULTAAT 0

PM: doelsubsidie regulier onderhoud = € 425.000
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6.2 SUBSIDIENTEN, FONDSEN 
EN OPDRACHTGEVERS IN 2018
De Meervaart werd in 2018 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. 
Tevens ontvingen we in 2018 een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

Fonds/sponsor/opdrachtgever Project/activiteit Bijdrage  Inzet in

Fonds ZOZ Bureau ZOZ / ZOZ Academy € 275.000 2018 / 2019

Fonds Podiumkunsten Programmering regulier € 75.000 2018 / 2019

VSB Fonds Herinrichting Blauwe Zaal € 56.530 2018

VSB Fonds The Mountaintop € 25.000 2018

Prins Bernhard Cultuurfonds The Mountaintop € 19.000 2018

Landelijk Bureau Kunstbende Kunstbende € 25.000 2018

Rabobank Kunstbende € 5.000 2018

Gemeente Alkmaar Kunstbende € 10.000 2018

Stichting Maatschappij tot Nut van het Algemeen Zomer Activiteitenweek € 5.000 2018

Stichting Boschuysen Zomer Activiteitenweek € 5.000 2018

Stichting Sint Nicolaas Gast-huis Zomer Activiteitenweek € 3.000 2018

Jeugdfonds Wees een zegen Zomer Activiteitenweek € 2.000 2018

IMC Charity De Speelvloer € 8.100 2018

Nationaal Theaterfonds Nationaal Theaterweekend € 6.000 2018

Gemeente Amsterdam 4West Express voortzetten € 32.500 2019
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