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De gevolgen van een pandemie zijn onmogelijk te voorspellen. 
Het was lastig om te gaan met die continue hoge mate van onze-
kerheid. Ons credo was: we gaan niet dicht, maar we houden de 
deur op een kier voor repetities, montages, streaming en work-
shops/masterclasses. Zo hielden wij contact met de artiesten, 
de technici, de docenten en de leveranciers. In de luwte werkten 
we ook door aan het nieuwbouwdossier, de Nieuwe Meervaart. 
De politieke dynamiek weerhield ons niet van een scherpe focus 
op het Programma van Eisen-plan en onze aanpak waarmee de 
Nieuwe Meervaart binnenkort het verschil gaat maken. 

Het jaar stond daarnaast in het teken van teamwork, met 
cursussen voor personeel, creatieve concepten, spreekuren met 
collega’s en intensief contact met belangrijke externe actoren 
(denk daarbij aan docenten en technici). 

Het werken op afstand betekende de nodige uitdaging om een 
strategische koers te varen. Dit gold op het gebied van commu-
nicatie en contact binnen het bedrijf, maar ook in praktische zin.
De mensen op de vloer misten de dynamiek in de foyer, achter 
de bar en in de coulissen. Het kantoorpersoneel werkte vooral 
vanuit huis om programma’s te smeden, (digitale) events te  
organiseren, contact met het publiek te onderhouden en de  
lessen voor te bereiden. De creativiteit van de collega’s van  
Talentontwikkeling & Educatie was hartverwarmend, met  
online lessen waar het talent en enthousiasme van afspatte.  
Al mag online via schermen wat ons betreft nooit de nieuwe 
norm worden voor kunstbeoefening. Zie het als een tijdelijke 
noodgreep om feeling te houden met collega’s, makers, deel- 
nemers, docenten, bezoekers, leveranciers en andere samen- 
werkingspartijen.

Voorwoord

Het jaar 2021 was er één van zowel 

turbulente drukte als ijzige stilte. 

Net als de rest van ons land en de 

wereld hobbelden wij als cultuursector 

van maatregel naar maatregel. 

Soms een versoepeling in het 

coronabeleid, soms een verruiming. 

Ons podium is niets zonder het publiek. In de periodes dat de 
Meervaart publiek mocht ontvangen, ging het eindelijk weer 
los: het gebouw vibreerde met een aantal bijzondere producties. 
Zonder een programma tekort te doen noem ik er enkele: we  
zagen hoe Kasper van der Laan de zaal plat speelde, het Metro- 
pole Orkest de funk bracht tot onze Rode Zaal en hoe Dagen van  
Rijst een bijzondere kijk gaf op het opgroeien in Nieuw-West. 
De huisgezelschappen ICK Amsterdam en het Amsterdams  
Andalusisch Orkest openden twee nieuwe locaties aan de A10  
en smeedden met ons plannen om samen te programmeren op 
deze locaties.

Komend jaar ligt het accent op het bepalen van een duurzame 
strategie die werkzaam is voor de podiumkunsten, waarbij de 
sector onder alle omstandigheden kan blijven functioneren.  
Het vraagt om geduld van ons personeel, vertrouwen van het 
publiek en creativiteit van de kunstenaars. Samen houden we  
vol en pakken we door.

Turbulente drukte 
en ijzige stilte

Een warme groet,  
Yassine Boussaid  
Directeur, bestuurder
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Als je de deur 
op een kier laat, 
bieden kunst en 
cultuur steun en 
inspiratie

1.1 Inleiding

Zoals Yassine Boussaid in het voorwoord schrijft: 2021 was het jaar van turbulente drukte en ijzige stilte. 

Het jaar was grillig, met steeds nieuwe maatregelen die de sector als een accordeon lieten bewegen 

tussen beperking en verruiming en tussen lockdown en versoepeling.  

Het credo van Meervaart bleef: we kijken naar wat er wél 
mogelijk is. We gaan niet dicht, maar houden de deur op een 
kier voor repetities, montages, streaming en workshops/mas-
terclasses. We blijven in contact met de artiesten, de tech-
nici, de docenten en de leveranciers. We kijken naar hoe we 
in verbinding kunnen blijven met ons publiek en laten zien 
waar Meervaart in zijn geheel voor staat. We zijn een plek van 
leren, maken en presenteren. Dat biedt mogelijkheden. Waar 
het kon, werd er in huis door makers gerepeteerd en werden  
online-evenementen georganiseerd. Waar het kon, werd 
beperkt publiek toegelaten bij een generale repetitie of een 
ingelaste try-out op de middag. Het leverde mooie momenten 

op en zorgde ervoor dat we recht konden doen aan ons motto 

dat kunst en cultuur steun en inspiratie bieden. Zaken die  
zowel het publiek als de medewerkers goed konden gebruiken. 

Van de hele coronaperiode hebben we geleerd hoe waardevol 
onze combinatie van activiteiten is. Daarbij bleken we met 
een gemotiveerd team wendbaar te zijn. In dit hoofdstuk 
beschrijven we tot welke hoogtepunten in ons voorstellings-
aanbod dit leidde. In de volgende hoofdstukken beschrijven 
we wat daarin het aandeel was van Meetings & Events en 
Talentontwikkeling & Educatie.
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1.2 Publieksfavorieten

De eerste helft van het jaar zaten we als 
theater in lockdown. Vanaf juni werden er 
weer activiteiten mogelijk. Aan het begin 
van het seizoen 21-22 kwamen we enigs-
zins op stoom, maar in december werden 
we abrupt weer met een lockdown 
geconfronteerd. Toen we in november een 
vervroegde sluitingstijd opgelegd kregen, 
lukte het ons om in een aantal weekenden  
toch mooie programma’s te kunnen presen- 
teren. Dit werd zowel door makers als 
publiek bijzonder gewaardeerd. 

In de periodes die we open waren, scoor- 
den vijftien voorstellingen bijzonder hoog  
in de waardering van ons publiek. John 
Williams presenteerde in het najaar een  
r&b-muziekfeestje waar iedereen blijk- 
baar aan toe was: even bruiste en swing-
de het weer in de Meervaart. Andere 
artiesten die door het publiek hoogge-
waardeerd werden, zijn Cappella Am-
sterdam, Nederlands Blazers Ensemble, 
Eric Vaarzon Morel, het concert A Tribute 
to Farid Al Atrash en de première van de 
Flamenco Biënnale Nederland 2021. 

 
In de waarderingstop-15 van het publiek 
staan verder de cabaretiers Jandino, René 
van Meurs en Kasper van der Laan. Lamp-
je van Maas theater en dans werd ook 
bijzonder gewaardeerd door het publiek. 
Verder waren er drie dansvoorstellingen 
geliefd: Stuk van 155 en Maas theater en 
dans, Ta(m)bu van Junadry Leocaria en  
Melomaniac van Maas theater en dans en 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Deze laatste voorstelling was de favoriet  
van ons publiek en ook de pers was 
lovend. De Volkskrant kende vier sterren 
toe en Theaterkrant sprak van "een groot 
feest" waarin twee schijnbaar tegenge-
stelde werelden bij elkaar komen: "Een 
cadeautje, verpakt in glinsterend inpak-
papier, dat je vrolijk de zaal doet verlaten."
 

5JAARVERSLAG 2021



JAARVERSLAG 2021 6

1.3 Favorieten van de programmeurs

In aanvulling op de eerder genoemde voorstellingen 

die door het publiek bijzonder werden gewaardeerd, 

is er ook een aantal producties die onze program-

meurs willen uitlichten. 

Bijzonder was bijvoorbeeld de première van MARS: Odysseys and  
Oddities tijdens het Grachtenfestival in augustus. Talent Camiel 
Jansen kreeg de kans om binnen de nieuwe-makers-regeling 
van het Fonds Podiumkunsten zijn eerste voorstelling voor de 
grote zaal te presenteren. Hij bracht een muzikale ode aan een 
historische gebeurtenis die nog gaat komen: de landing van de 
mens op Mars. Hij stelde daarbij de vraag of we daar de hemel of 
de hel vinden. De productie markeerde een hoopvol moment. We 
konden weer een deel van ons publiek ontvangen, er landde een 
mooi Amsterdams festival in de Meervaart, er klonk een groot 
ensemble met live muziek in de Rode Zaal en we konden met 
de première een nieuwe maker uitlichten en presenteren. Het 
herwonnen geroezemoes in de zaal, de spontane ontmoetingen 
in de foyer en voorbereidende klanken in kleedkamers en gangen 
gaven energie en inspiratie voor de start van een nieuw seizoen.

Hoe anders was dat in de eerste helft van het jaar, toen we in huis  
geen publiek mochten ontvangen. Desondanks konden we - omdat  
we meerdere makers en gezelschappen in onze nabijheid hebben  
-  via online kanalen toch een aantal voorstellingen presenteren. 
Zo bereikten we met JA van Nasrdin Dchar ruim 3.500 geregi- 
streerde kijkers. We hebben in de afgelopen jaren een warme 
band met Nasrdin opgebouwd en het was mooi om te zien dat 
dit zich ook vertaalde in ruime belangstelling voor de aangepaste 
presentatievorm. Ook konden we een online première uitzenden  
van Past, Present, Zero van Zero Dance Theatre. Dit was een 
voorstelling van Denden Karedeniz, die op meerdere manieren 
verbonden is aan Meervaart. Hij is al jaren kind aan huis als dan-
ser bij ISH Dance Collective. Daarnaast is hij docent bij Dans Lab 
van Meervaart Studio, gaat hij onderzoek doen in de artist space 
van huisgezelschap ICK Dans Amsterdam en is hij betrokken 
bij de Meervaart-voorstelling REMLA die in 2022 waarschijnlijk 
in première zal gaan. Choreograaf Denden Karedeniz heeft een 
flinke achterban, vanwege zijn succesvolle deelname aan onder 
andere So You Think You Can Dance. Hij legt een link met de dans-
liefhebber die dans via tv beleeft in de vorm van talentenshows. 
Met zijn projecten brengt hij grootstedelijk jongerenpubliek naar 
het theater. De online versie bleek drempelverlagend te werken. 
De Volkskrant waardeerde de online versie met 4 sterren en 
schreef: “Karadeniz toonde in 2012 in het tv-programma So You 
Think You Can Dance voor het eerst zijn eigenzinnige mix van 
breakdance en moderne dans. Past, Present, Zero bewijst hoe hij 
met zijn ‘urban contemporary‘ gezelschap Zero Dance Theatre 
dit eclectische genre de afgelopen jaren heeft weten te perfec-
tioneren.” In het najaar van 2022 gaat in de Meervaart de live 
theaterversie in première.
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In deze periode ontstond ook een uniek dansproject van ICK 
Dans Amsterdam, met filmregisseur Arno Dierickx. Blasphemy 
Rhapsody - We Are The People is een product van de omstandig-
heden van de coronacrisis. Choreografen en dansers werkten via 
online verbindingen met elkaar. De première van de voorstelling 
kon door corona niet doorgaan, waarop de makers Emio Greco 
en Pieter C. Scholten besloten in samenwerking met Gouden 
Kalf-winnaar Arno Dierickx van Blasphemy Rhapsody een film te 
maken. Het resultaat hiervan konden we meerdere dagen tonen 
via onze website. Tijdens het Cinedans FEST in 2022 gaat de film 
officieel in première. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf het moment dat de volledige lockdown werd opgeheven en 
we meer en meer publiek mochten ontvangen, was er een aantal 
bijzondere projecten. Met Fok me Hokje van Studio 52nd speelde 
er in de Blauwe Zaal een jongerenvoorstelling over genderidenti- 
teit en genderdiversiteit. De voorstelling was onderdeel van de 
Pride-programmering en speelde in diverse theaters in de stad. 
Elke voorstelling werd gekoppeld aan een contextprogramma, 
waarin steeds een ander onderwerp werd besproken. In de  
Meervaart was dat het spanningsveld tussen gender en religie. 
 
Een andere jeugdvoorstelling die deze thematiek aansneed was 
Het verhaal van Anders van danstheater AYA en Ryan Jojokarso. 
Dit was een jeugdvoorstelling over gendernormativiteit.  
Als gastmaker bij AYA blaast Ryan een frisse wind door het gezel- 
schap. Ryan maakt zowel jeugd- als volwassenen-danstheater, 
en staat vanaf 2021 in de Meervaart met zijn dansvierluik Herfst, 
Winter, Lente, Zomer. Het is een maker die de komende jaren 
door Meervaart wordt omarmd.

Samen met de programma’s van het Ud Festival was op muzikaal 
gebied ook de voorstelling Metropole Orkest ft. Louis Cole een 
hoogtepunt. Het bewijst weer dat niks boven live muziekervaring 
gaat. Iets wat we met de pandemie weer extra zijn gaan realiseren  
en waarderen. Met dit programma stond internationale klasse 
op het podium in Nieuw-West. Het deed ons herinneren aan de 
Meervaart uit het verleden, waar verschillende jazz- en blues-
grootheden speelden. In dit programma speelde het Metropole 
Orkest met de in Los Angeles woonachtige singer-songwriter 
Louis Cole. Hij wordt gezien als een man met vele talenten. Louis 
Cole schrijft en zingt niet alleen; hij is ook producer, componist, 
multi-instrumentalist én werd genomineerd voor een Grammy 
Award. Het was een uitermate funky avond van hoog niveau. 
 
Naast Kasper van der Laan was op cabaretgebied ook René van  
Meurs met Hunkert een favoriet in ons aanbod. Hij is een caba- 
retier die uit een flink dal komt na neergesabeld te zijn door 
een recensent. Sinds een paar jaar timmert hij weer flink aan de 
weg en haalt hij een zeer hoog niveau. Met zijn verhaal over een 
getroebleerde relatie die van begin af aan gedoemd leek, neemt 
hij het publiek mee in zijn twijfels, overpeinzingen en kwetsbaar-
heid. Zeer grappig, maar nog vaker ontroerend en hij kon dan ook 
rekenen op een staande ovatie. Met zijn doorzettingsvermogen 
en ontwikkelingsdrang verdient hij het om een vaste waarde te 
zijn in onze programmering.
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Met Luan Buleshkaj & Robbie Wallin pre- 
senteerden we de voorstelling Godenzonen.  
Deze is speciaal gemaakt voor en over 
Ajax, waar beide heren nogal fan van zijn. 
Toch is het geen programma waar je een 
verstokte supporter voor moet zijn; hier 
en daar zijn er zeker inside jokes te bespeu-
ren, maar over het algemeen blijft het een 
verhaal over liefhebbers van de club en hoe  
het verweeft met hun eigen opvoeding en 
jeugdjaren. Bovendien gaat het gepaard 
met de nodige humor, zonder dat het al te 
cabaretesk wordt. De grootste winst was 
echter de komst van geheel nieuw publiek 
dat doorgaans meer heeft met voetbal 
dan met theater. Met een fraai randpro-
gramma in de foyer, waar de Champions 
League-wedstrijd Dortmund-Ajax werd 
vertoond, werd het zo een waar feestje.  
We zien het als een begin van een mooie 
serie Ajax-avonden die alleen te zien zullen 
zijn in de Meervaart. 
 
In de staart van 2021 werd de sector 
geconfronteerd met verder beperkende 
maatregelen, met als slot opnieuw een 
lockdown. Door de wendbaarheid en de 
inventiviteit van het Meervaart-personeel 
en de betrokken makers konden we toch 
producties aan het publiek tonen. Twee 
daarvan behoren tot onze favorieten van 
het seizoen. 
 
Bodil de la Parra werd in haar laatste  
week voor de première van Dagen van Rijst 
getroffen door de maatregel dat culturele 
instellingen maar tot 17:00 uur publiek 
mochten ontvangen. In overleg hebben 
we daarop besloten het repetitieproces af 
te ronden en de première te verplaatsen 
naar matinees in het weekend. Het was 
bijzonder dat het gezamenlijk lukte om 
een voorstelling niet vlak voor de bloei te 
laten knakken. Helemaal omdat het onder-
werp van de voorstelling geworteld was 
in de nabije omgeving van de Meervaart. 
Een deel van de repetities vond plaats in 
een studio in het Talentenhuis. Dagen van 
Rijst is een voorstelling over De la Parra’s 
Chinese roots en alles wat dat doet met 
haar identiteit en geschiedenis. Ze weet 
zo'n persoonlijk en tegelijk universeel 

thema heel mooi te vertalen naar een 
verhaal van de buurt. Ze is opgegroeid in 
een flat schuin tegenover de Meervaart. 
Het zijn deze voorstellingen die Nieuw-
West vertegenwoordigen en, bij de reprise, 
hopelijk nog meer bezoekende bewoners 
uit de buurt weten te raken.  
 
Huisgezelschap Jakop Ahlbom Company 
werd op een soortgelijke manier getroffen. 
De voorstelling UNSEEN zou eigenlijk in 
de Meervaart in première gaan, maar door 
de (naderende, vrijwel volledige) lockdown 
in die periode kon dat niet doorgaan. In 
samenspraak hebben we vervolgens als  

alternatief een extra try-out geregeld. Deze  
matinee leverde een enthousiast publiek op  
en de makers konden door de mooie publieks- 
reacties met een gerust hart de productie 
in de ijskast zetten. Hoewel de voorstelling 
logischerwijs nog duidelijk de sporen van 
een try-out liet zien, was het getoonde 
ambacht verbluffend, de suspense raak en 
de verwondering indrukwekkend. Het was 
een voorbode van de zeer goede recensie 
die de voorstelling ontving bij de premi-
ère die plaatsvond tijdens het schrijven 
van dit jaarverslag. En we zijn blij dat we 
de productie alsnog in 2022 in zijn volle 
glorie aan ons publiek kunnen tonen.
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1.4 Theaterprogramma in cijfers

      GENRE VOORSTELLINGEN BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS VOORSTELLINGEN BEZOEKERS

      CABARET 46 21.574   43 9.107

      DANS 21 1.649   26 3.207

      FAMILIE 2 405   7 3.253

      JEUGD  12 1.420   34 2.382

      TONEEL/THEATER 25 5.378   29 3.401

      MUZIEK POP/WERELD/JAZZ 32 5.661   21 3.637

      MUZIEKTHEATER 2 113   1 22

      OPERA 0 0   0 0

      SHOW/MUSICAL 2 478   14 7.423

      LITERAIR/LEZING 3 1.061   6 896

      SCHOOLVOORSTELLING 8 991   13 2.475

      OP LOCATIE* 16 203   7 1.158

         TOTAAL 169 38.933   201 36.961

      HUISGEZELSCHAPPEN  
      EN COPRODUCTIES 45 2.324 0 0 46 5.293

      PROGRAMMERING  
      OVERIG NATIONAAL 114 26.755 120 20000 151 30.009

      PROGRAMMERING 
      INTERNATIONAAL** 3 833 0 0 4 1.659

      DIGITAAL 7 9.021 10 8.000 0 0

         TOTAAL 169 38.933 130 28.000 201 36.961

      

      TOTAAL EXCL. OP LOCATIE 153 38.730 130 28.000 194 35.803

      LOKALE (CO)PRODUCTIES EN  
      BUURTPROGRAMMERING 5 3855 27 1.600 44 2.051

         TOTAAL  174 42.788 157 29.600 245 39.012

2021 2020BEGROOT 2021
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Meervaart 
als aanjager 
van nieuw 
aanbod in 
tijden van 
corona

2 

2.1 Inleiding

In het begin van 2021 deed Meervaart samen met 

tal van theaters, makers en belangenorganisaties 

in Nederland mee met de campagne #DEBELOFTE. 

Naast een videokunstwerk vormde een tekst van 

Jan Beuving de basis. 

In deze geest hebben we voor theatermakers de 

deuren van de Meervaart wanneer het kon open 

gehouden. Het resulteerde in online-evenementen 

en ruimte voor repetities en montages. Het meren-

deel hiervan staat beschreven in de overige hoofd-

stukken. We hebben vooral professionals op die 

manier kunnen ondersteunen. Voor amateur- en 

lokale projecten hebben we helaas weinig kunnen 

betekenen. Aan hen zullen we de komende jaren 

extra aandacht geven als de deuren weer open zijn.

”Acteren is spelen met rook”, zei de grote acteur Han 
Bentz van den Berg ooit. Daarom is elke theatervoor- 
stelling uniek: zodra het vervlogen is, komt dezelfde  
rook nooit meer terug. Geen applaus is ooit hetzelfde. 
Geen lach is gelijk. De zin die elke avond dezelfde woor-
den bevat, wordt geen twee keer eender uitgesproken. 
Nog nooit hebben twee noten precies even hard geklon-
ken. De rook kringelt altijd anders. 

Precies dat maakt een lege zaal zo magisch. Want kijk 
naar een lege zaal, en je droomt haar vol. Een lege zaal 
herbergt, net als een leeg voetbalveld, een belofte.  
De geur van een lege zaal is de geur van de toekomst.  
Je hoeft maar te wachten, en er komt iets moois. 
 
Het afgelopen jaar waren onze zalen, noodgedwongen, 
leger dan ooit. En toch. Toch was het het jaar van de 
kunst. We herinneren ons allemaal de balkons waarop 
de Italianen Verdi zongen. Het 'we-zullen-doorgaan' dat 
in Nederland aangeheven werd. Juist de kunst, die in de 
theaters zo weinig ruimte kreeg, heeft buiten de theaters 
ruimte gegeven. In huizen, in hoofden, in harten. 
 
Onze deuren zijn al maanden op slot, of hoogstens op 
een kiertje geopend. De zalen zwijgen. Maar hoe langer 
een zaal leeg staat, hoe groter de belofte wordt die in 
haar woont. Straks, als we weer mogen, dan wordt alles 
ingelost. Hier wordt straks de kunst gemaakt die ons 
door de volgende crisis heen zal helpen. De zalen zijn nu 
misschien leeg, maar wel belofte-vol. 
 
Wij zijn klaar om te spelen. 
Wij wachten – met u – op de rook.
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2.2 Huisgezelschappen & (co)producties

De huisgezelschappen hebben van de mogelijkheden gebruik- 

gemaakt om tijdens (beperkte) sluiting in één van de zalen te repeteren, 

te monteren of een online registratie voor te bereiden. Een voorbeeld 

hiervan is de ICK Dans Amsterdam-film die eerder ter sprake kwam. 

Ook maakten we met oud buurtbewoner Bodil de la Parra de 

voorstelling Dagen van Rijst. Via het NPO actieplan cultuur konden 

onze makers hun werk tonen. Door unieke samenwerkingen van 

onze makers en partners ontstonden dit jaar een aantal bijzondere 

producties in de zaal en voor de live stream.  

ISH Dance Collective (ISH) repeteerde in 
de Meervaart aan hun NTR dansdocufilm  
FTBLL – Can you kick it. Ook werden 
er in- en rondom het theater opnames 
gemaakt. De film is een artistiek reisver-
haal van breakdance, freestyle voetbal 
en straatvoetbal met de stad als decor. 
Regisseur en choreograaf Marco Gerris 
brengt hierin een hommage aan dansvor-
men en disciplines die zijn geworteld in 
het straatleven. Al dansend en voetballend 
reclaimen acht performers de stad met  
indrukwekkende bewegingen die de 
zwaartekracht tarten. Iconische Amster-
damse plekken zoals Koninklijk Theater 
Carré en de Meervaart vormen het toneel 
voor hun flitsende voetenwerk en soepele 
acties. Deze hypnotische danssequenties 
worden afgewisseld met dieptegesprek-
ken waarin de hoofdrolspelers ontvouwen 
wat ze beweegt. Panna’s, powermoves en  
speels camerawerk maken er een gestruc- 
tureerde chaos van die je de adem beneemt. 
 
De film kan je deels beschouwen als een 
voorstudie voor de voorstelling FTBLL 
die ISH, Meervaart en Carré in 2022 in 
samenwerking maken. De tv-uitzending is 
via NPO Start terug te zien. 
 
De film FTBLL kwam tot stand met het 
Actieplan Cultuur waarmee de NPO mu-
zikanten en kunstenaars een alternatief 

podium bood tijdens de coronacrisis. NPO 
opende haar zenders en platforms voor 
extra cultuuraanbod en voorstellingen uit 
de wereld van de professionele dans, the-
ater en muziek die door de coronacrisis 
niet of beperkt door konden gaan. Daarbij 
kwam er ook budget beschikbaar voor 
realisatie van theateradaptaties.  
 
Tot dit project behoorde ook de NTR 
verfilming van onze Meervaart-productie 
Jihad van Liefde. Deze voorstelling werd 
succesvol ontvangen, maar de theatertour 
werd door COVID-19 abrupt stilgelegd. 
Door te kiezen voor een verfilming op 
locatie werd de adaptatie complemen- 
tair aan het boek en de voorstelling.   
De uitzending werd door de NPO aan- 
geprezen als een inspirerende vertelling 
van de gelijknamige voorstelling over  
Mohamed El Bachiri, die in 2016 zijn 
vrouw Loubna verloor bij de terreuraan-
slag in de Brusselse metro. Zijn indruk-
wekkende verhaal en hoopvolle oproep  
tot medemenselijkheid geven uitdruk- 
king aan zijn liefde, verdriet en veerkracht. 
Het was een mooie aanvullende blik op 
het verhaal en verwerking van de thea-
tertekst, maar deed ook verlangen naar 
de voortzetting van de theatertour die 
gepland staat in het voorjaar van 2023. 
Net als alle andere projecten in het  
kader van het NPO Actieplan Cultuur  

is deze voorstelling terug te zien via  
NPO Start. 
 
George en Eran Producties ging bij ons 
in première met de voorstelling George 
en Eran worden veganisten. Speciaal voor 
ons publiek met een MeerTheaterKaart, 
deelnemers van Meervaart Studio en 
ons personeel speelden de makers drie 
try-outs van deze voorstelling. Met deze 
voorstelling toonden ze verschillende 
perspectieven rond het klimaatdebat 
zoals ze eerder deden rond het racisme- 
debat. Deze laatste voorstelling George en 
Eran worden racisten was ook onderdeel 
van het NPO Actieplan.  
 
Jakop Ahlbom Company had een suc-
cesvolle samenwerking met ISH Dance 
Collective met de voorstelling Knock-Out. 
Deze voorstelling kreeg lovende recen-
sies, werd enthousiast ontvangen door 
het publiek en markeerde een energiek 
hoogtepunt in het theaterseizoen. We zijn 
trots op deze succesvolle samenwerking 
van onze huisgezelschappen. Verder had-
den ze een mooi aandeel in ons aanbod 
met de voorstelling Syzygy en het eerder 
genoemde Unseen. 
 
ICK Dans Amsterdam organiseerde dit 
jaar het ICK-FEST met de wereldpremière 
van KNOWN & TO KNOW. In de Blauwe 
Zaal speelde tijdens het festival de voor-
stelling Hamlet van Dewey Dell in een 
choreografie van Teodora Castellucci.  
Een bijzonder onderdeel tijdens het  
festival was Genoma Scenico van Nicola 
Gall in foyer. Via een dans-game kreeg  
de gelegenheid om zelf een korte choreo- 
grafie te maken die direct door de dan-
sers werd uitgevoerd.
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Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag konden mensen  
vanuit hun woonkamer genieten van een unieke livestream 
verzorgd door het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO). Het 
concert : A Tribute to Fairouz werd aangeboden door het AAO, 
Arenberg Schouwburg (Antwerpen), De Centrale (Gent), Tivoli 
Vredenburg en Meervaart. Dit concert was een samenwerking 
met zangeres en ud-speler Jawa Mantal. Zij is één van de grootste 
muzikale talenten van Syrië. Jawa Manla liet zich al op heel jonge 
leeftijd inspireren door de bekende stemmen uit de Arabische 
wereld. Ze heeft een bijzondere voorliefde voor Fairouz (Libanon, 
1933), een van de grootste zangeressen uit de recente Arabische 
muziekgeschiedenis. Fairouz heeft net als haar generatiegenotes 
Oum Kalthoum, Asmahan en Warda de stem van de Arabische 
vrouw een prominente plek gegeven op het wereldtoneel. Samen 
met tientallen miljoenen fans raken musici, zangers en dichters 
niet uitgesproken over de impact van deze stemmen op de mu-
ziek en maatschappij. 

2.3 Projecten met verwante makers en  
samenwerkingsverbanden 
 
Door onze deuren wanneer mogelijk te openen, maakten we een 
aantal projecten mogelijk met verwante makers. Het zijn makers 
en instellingen die niet structureel verbonden zijn aan Meer-
vaart als huisgezelschap, maar waar we wel warme banden mee 
onderhouden.  
 
Vanuit de Meervaart zonden we streams van talkshows uit, waar-
onder Big.ish Small Talk en Slavernij. In de eerstgenoemde show 
stonden jonge creatieve Amsterdammers centraal. De talkshow 
werd ook geproduceerd door een team van jongeren. Amster-
dammers Celesta Mensah & Kora Valentic gingen met diverse 
gasten in gesprek over onder andere Amsterdam, creativiteit, 
queerness, woke zijn en de toekomst. Daarnaast waren er perfor-
mances van opkomende Amsterdamse artiesten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slavernij was een samenwerking met het Rijksmuseum. Tijdens  
de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum waren er ver- 
spreid over de stad talkshows over het thema slavernij en de 
doorwerking daarvan. Denk hierbij aan onderwerpen als de 
zichtbaarheid van mensen van kleur in de media, politiek en de 
samenleving en de rol van vrouwen tijdens de slavernij. Eén van 
de laatste talkshows werd gehouden in de Meervaart. De presen-
tatie was in handen van Jörgen Raymann. 
 
Er waren repetities en opnames van live en semi-livestreams 
vanuit Meervaart. Hierdoor konden makers werk ontwikkelen en 
tonen. Voor Meervaart was het een mogelijkheid om in contact te 
blijven met het publiek en haar alsnog een culturele ervaring te 
bieden. Artiesten als Nasrdin Dchar, Sloegie, Denden Karadeniz 
en Roué Verveer (met een vrolijk avondje Roué) maakten van deze 
repetitie- en presentatiemogelijkheden gebruik.  
 
Ook waren er filmopnames voor projecten die niet bedoeld waren 
voor stream via Meervaart. Ud-speler Mehmet Polat nam een film 
op, een videoclip van Lavinia Meijer ontstond in de Rode Zaal en 
Sadettin Kırmızıyüz maakte hier, in het kader van NPO Actieplan 
Cultuur in actie, zijn adaptatie van zijn succesvolle voorstelling 
Citizen K.
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Gelukkig konden we ook twee live samen-
werkingsprojecten voor publiek realise-
ren. Dood Paard maakte op locatie in De 
School in West haar eigen Doctor Faust. 
In het stuk van Christopher Marlowe 
uit 1604 zagen we een geniale weten-
schapper die, gedreven door tomeloze 
ambitie, zijn ziel aan de duivel verkoopt 
in ruil voor vierentwintig jaar onbeperkte 
mogelijkheden. Deze tijd vliegt voorbij, 
glipt door Faustus’ vingers, en zonder 
echt iets bevredigends te hebben gedaan 
is het moment van betalen aangekomen. 
Het project was een voortzetting van de 
samenwerking tussen Meervaart, Frasca-
ti en Dood Paard. 
 
Met De Kleine Komedie presenteerden  
we op locatie op de NSDM-werf de voor-
stelling Nooit Meer Werken van het Nieuw 
Utrechts Toneel (NUT). Eerder werkte 
Meervaart al met NUT samen op locatie 
bij de Fruittuin van West. Met deze 
voorstelling maken De Kleine Komedie 
en Meervaart een start met het regel-
matig gezamenlijk presenteren van de 
altijd populaire zomerproducties van het 
NUT. Deze projecten zijn totaalconcepten 
waarbij inhoud, locatie en eten integraal 
onderdeel zijn van de theaterervaring. De 
Telegraaf omschreef het als “een luchtige 
voorstelling, waarbij een hapje en een 
drankje worden afgewisseld met het her-
kenbare gekibbel tussen Leene en Nottrot 
(waarbij de rolverdeling weliswaar ietwat 
cliché, maar oh zo raak is), relevante the-
matiek en levendige publieksdiscussies 
over de ethische kanten van een steeds 
verder door te voeren automatisering.”

“Met Doctor Faustus kiest Dood Paard 
voor een ongeremde theatraliteit, vol 

humor, gekte, absurdisme. Hier en daar 
botst dat wel met de serieuze inzet van 

Marlowes oorspronkelijke ‘Tragical  
History of the Life and Death of Doctor 
Faustus’, maar het werkt goed en sluit 
soms subliem aan bij het provocatieve 

karakter van Marlowe zelf.”

— Theaterkrant



onzekere toekomst. Om haar achterban 
handvatten en houvast te geven organi-
seerde de Academy een leergemeenschap: 
een plek waar (potentiële) makers kennis 
opdeden over onder andere distributie, 
marketing en financiën. Zo organiseerden 
ze een reeks aan online masterclasses, 
werden er interviews afgenomen door 
Meervaart-medewerkers en waren  
Yassine Boussaid en Annemiek Geel 
(PBCF) te gast bij De Makers Podcast.  
In het ‘nieuwe normaal’ was de Academy 
op verschillende manieren bereikbaar 
voor makers via (video)bellen, online 
spreekuren en fysieke ZOZ ‘on tours’ met 
partners in verschillende Nederlandse 
steden. ZOZ stond klaar om haar kennis 
te delen en makers te stimuleren om hun 
projecten in te dienen. Deze flexibiliteit 
blijft behouden zolang de pandemie dat 
vraagt.

Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere 
verhalen in de Nederlandse samenleving 
 
Verhalen die raken, schuren, verbinden, 
de wereld bevragen of je aan het denken 
zetten

2.4 Fonds ZOZ 

Met de ZOZ Academy van Fonds ZOZ 
onderstreept de Meervaart de waarde van 
haar maatschappelijke betrokkenheid; het 
laat zien dat cultuur van grote betekenis 
is voor onze maatschappij en een positie-
ve verandering teweeg kan brengen tot 
diep in de haarvaten van de samenleving.
Het is een unieke samenwerking tussen 
de Meervaart en het Prins Bernhard Cul- 
tuurfonds (PBCF). De Meervaart richt zich  
met de ZOZ Academy op jonge makers, 
die een eerste pilot, try-out of prototype 
met een financiële bijdrage en inhoude-
lijke ondersteuning uitwerken. Het PBCF 
richt zich op reguliere projectaanvragen. 
 
De coronacrisis deed een beroep op 
ieders aanpassingsvermogen en creëerde 
een terughoudendheid bij beginnende 
makers. De voortdurende veranderingen 
in het landelijke beleid zorgden voor een 
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Talent- 
ontwikkeling  
& Educatie3 

3.1 Inleiding

Een tweede coronajaar heeft bewezen dat  
de Talentontwikkeling & Educatie-program-
ma's (T&E) over grote veerkracht beschikken  
en onmisbaar zijn voor kinderen en jongeren. 
 
Het jaar startte in mineur met de langste lockdown tot 
nu toe. De meeste programma’s lagen tot eind mei volle-
dig stil, met uitzondering van enkele online lessen,  
presentaties en activiteiten in de buitenlucht. Een jaar 
eerder experimenteerde Meervaart Jong met online  
lessen als vervanging voor de live lessen. Dit was voor  
iedereen een uitdaging. Actieve en fysieke kunstbeoefe-
ning leent zich slecht voor online werken omdat groeps-
processen anders zijn, kennisoverdracht moeizaam gaat 
en het platte scherm ruimtelijk werken in de weg staat. 
Hoewel deelnemers het onderlinge contact waarderen 
was het artistieke en culturele rendement voor eenieder 
te gering. Daarom is in 2021 het lesseizoen verschoven. 
Kunst en cultuur met kinderen blijkt iets dat met uitstek 
in een live context moet gebeuren, met fysieke interactie. 
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3.2 Een overzicht van de activiteiten

De versoepelingen van 5 juni 2021 vielen samen met het begin 
van de eindpresentaties van Meervaart Jong. Deze waren dit 
keer niet gebundeld in één weekend, maar verspreid over drie 
losse dagen in juni. De optredens werden in een hybride vorm 
gepresenteerd: een selecte groep publiek kon live aanwezig zijn 
terwijl er ook een registratie werd gemaakt die men later thuis, 
bijvoorbeeld met de hele familie, kon bekijken. De zomervakantie 
startte succesvol met de Zomerweek die we jaarlijks organise-
ren in het Talentenhuis met partners uit Nieuw-West. Er was 
veel animo onder de kinderen voor de workshops op gebied van 
sport, natuur en cultuur. 
 
Meervaart Studio heeft diverse online programma’s georgani-
seerd, zoals de Insta Live Talks en de lancering van de Meervaart 
Studio Vo. 1 EP op Spotify (12.351 luisteraars). Een groot deel van 
de geplande workshops heeft echter niet plaats kunnen vin-
den. Binnen de regeling ‘Perspectief voor jongeren in corona-
tijd’ startte in maart Project 1624, een samenwerking met de 
gemeente Amsterdam, DEGASTEN, Poldertheater en Untold 
waarmee we gezamenlijk Amsterdamse jongeren een creatieve 
uitlaadklep boden tijdens de pandemie. De Poetry- en Foto Labs 
werden online en eenmalig gratis georganiseerd in het kader 
van deze gelegenheidssamenwerking. Tijdens de online talkshow 
Big’ish Small Talk kwamen de samenwerkende partijen bij elkaar,  
werden er actuele thema’s besproken en kregen jonge makers 
een podium. Eind september werd de poëziebundel van het  
Poetry Lab gepresenteerd in de Tolhuistuin en exposeerden de 
Foto Lab-deelnemers het werk in Meervaart Studio. 
 
De voorronde van Kunstbende Noord-Holland werd coronaproof 
en met ruim 2.500 online kijkers uitgezonden vanuit de Meer-
vaart. Uit de samenwerking met Theater Na de Dam ontstond 
de wandelvoorstelling ‘Stille parade van verzet’ met in de hoofdrol 
zeven spelers van Meervaart Jong. Het jaarlijkse dansevene-
ment Break a Leg keerde na een jaar afwezigheid terug op het 
programma in aangepaste vorm: tijdens de Breakin’ Convention 
bezochten 150 dansers de Break a leg Battle.  

Het jaar werd afgesloten met opnieuw beperkende coronamaat-
regelen. Door de avondlockdown lag een deel van de geplande 
Meervaart Studio-activiteiten stil. In sneltreinvaart is een online 
programma uitgerold bestaande uit masterclasses op het gebied 
van theater en songwriting. Ook de Creative Industry Night is 
omgevormd tot een online editie en voor sommige activiteiten is 
een ander tijdstip of andere (hybride) vorm gevonden. Dit laatste 
geldt ook voor het grootste deel van de Meervaart Jong-lessen. 
Door het tijdelijk samenvoegen of vervroegen van groepen kon 
een groot deel van de leerlingen de lessen blijven volgen. 

3.3 Resultaten in relatie tot doelstellingen 
2021 – 2024 
Inhoudelijk werkt Meervaart T&E deze beleidsperiode 
aan het verdiepen van de lopende programma’s en het  
faciliteren van de doorstroom (zowel intern als extern). 
Het is gelukt om een eerste stap te zetten naar het beha-
len van deze doelstellingen.  
 
Er zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan die bijdragen 
aan de gewenste verdieping. Huisgezelschap Jakop Ahl-
bom Company (JAC) heeft zich in schooljaar 2021/2022 
verbonden aan de Meervaart Jong Werkplaats. De groep 
hanteert dezelfde werkwijze als JAC en gastdocenten van 
het gezelschap leveren een bijdrage aan het programma. 
Het Amsterdams Andalusisch Orkest was betrokken bij 
de jaarlijkse Zomerweek en werkte samen met Meervaart 
Studio aan het literaire project Woorden Leven. Deze 
boekenclub bij MAQAM (zie ook hoofdstuk 4) sluit naad-
loos aan op de poëzieprogramma’s en literaire ambities, 
en draagt daarmee bij aan zowel de verdieping als de 
doorstroom. Hetzelfde geldt voor het nieuwe Poetry Café: 
een open podium voor jonge schrijvers, geïnspireerd op 
het succes van de Poetry Labs. Er is meegewerkt aan een 
onderzoek van het Van Gogh Museum over de mate van 
herkenning en verbondenheid van jongeren met betrek-
king tot het levensverhaal van Vincent van Gogh. 
 
De coronaschade na een tweede jaar met beperkingen  
valt af te lezen in de hoeveelheid inschrijvingen. Het con- 
sumentenvertrouwen bleek laag en de bereidheid voor 
een langere tijd een verplichting aan te gaan (en hiervoor 
te betalen) daarmee ook. Het missen van grote evenemen- 
ten waardoor kinderen en jongeren de ervaring van 
spelen voor live publiek opdoen is funest. Dit alles daagt 
uit tot het heroverwegen van de wervingsmethodes en 
benadrukt het belang van zichtbaarheid in de buurt.  
Het motiveert ons daarnaast tot het ontwikkelen van 
nieuwe programma’s die (mogelijk) een nieuwe doel- 
groep aanspreken en/of de doelgroep die we in huis heb-
ben sterker aan ons weten te verbinden. De Meervaart 
Jong Masterclasses op het gebied van stagefighting en 
camera-acteren in de herfstvakantie zijn hier voorbeelden 
van. In 2021 is in het kader van de zichtbaarheid gewerkt 
aan een gezamenlijke T&E-zichtbaarheidscampagne voor 
zowel Jong als Studio, gefotografeerd door Henri Verhoef. 
De campagne wordt 4 april 2022 gelanceerd.
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3.4 Lokaal en stedelijk netwerk 
op het gebied van Talentontwik-
keling & Educatie 

Net als binnen de programmering zoekt 
de Meervaart binnen haar educatieve 
activiteiten naar een verbinding met 
andere educatie-aanbieders en netwerk-
organisaties binnen en buiten Nieuw-
West om zo haar bereik en effectiviteit 
te vergroten. Op stedelijk vlak maken 
we deel uit van het netwerk De Tafel van 
Talentontwikkeling, dat zich inzet voor 
het bevorderen van de doorstroom naar 
kunstvakonderwijs. Met De Krakeling, 
ITA, De Toneelmakerij, Podium Mozaïek 
en het Bijlmer Parktheater werken we 
nauw samen op het gebied van wer-
ving en planning van scholenbezoek. 
Ondanks corona bezochten ruim 700 
basisschoolleerlingen en 290 leerlingen 
van het voortgezet onderwijs een jeugd-
voorstelling in de Meervaart. Nog eens 
1.776 leerlingen bekeken de voorstelling 
‘JA ’ van Nasrdin Dchar, via livestream. 

Opnieuw vond het project De Speelvloer 
plaats, waarbij 270 leerlingen van de 
Goeman Borgesiusschool theaterles 
kregen en aan hun taal- en sociale 
vaardigheid werkten. Op het gebied van 
doorstroom naar het kunstvakonderwijs 
zijn de partnerschappen met FOAM en 
de Nederlandse Filmacademie voortge-
zet. Met FOAM organiseerden we het 
Foto Lab. 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 stu-
denten van de academie les geven aan 
deelnemers van het Film Lab en helpen 
bij hun producties. Het doel is om cul-
tureel divers talent te interesseren voor 
het filmvak.  
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3.5 Overzicht in cijfers

Sinds 2021 gebruikt de gemeente andere indicatoren dan in voorgaande jaren. (bijv. contacturen i.p.v. lessen).

2021 BEGROOT 2021 2020

Talentontwikkeling
kortdurend < 6mnd

172 ACTIVITEITEN
145 DEELNEMERS

60 ACTIVITEITEN
60 DEELNEMERS

103 ACTIVITEITEN
126 DEELNEMERS

Talentontwikkeling  
langdurend > 6 mnd

24 ACTIVITEITEN
27 DEELNEMERS

50 ACTIVITEITEN
25 DEELNEMERS

72 ACTIVITEITEN
63 DEELNEMERS

TOTAAL 196 ACTIVITEITEN
172 DEELNEMERS

175 ACTIVITEITEN
189 DEELNEMERS

Kunst & Cultuureducatie • Schoolgebonden (in Amsterdam)

PO  
(voorstellingen, inleidingen  
& workshops)

190 CONTACTUREN
901 DEELNEMERS
8 SCHOLEN

100 CONTACTUREN
600 DEELNEMERS
5 SCHOLEN

PO 330 LESSEN
10 VOORSTELLINGEN
3.690 DEELNEMERS
1.842 BEZOEKERS

VO  
(voorstellingen  
& workshops)

13 CONTACTUREN
887 DEELNEMERS
11 SCHOLEN

3 CONTACTUREN
300 DEELNEMERS
2 SCHOLEN

VO (voorstel-
lingen)

34 LESSEN
3 VOORSTELLINGEN
61 DEELNEMERS
31 BEZOEKERS

VMBO 16 CONTACTUREN
400 DEELNEMERS
8 SCHOLEN

20 CONTACTUREN
50 DEELNEMERS
2 SCHOLEN

VMBO 15 LESSEN
8 DEELNEMERS

S(V)O 35 CONTACTUREN
613 DEELNEMERS
2 SCHOLEN

3 CONTACTUREN
15 DEELNEMERS
3 SCHOLEN

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

TOTAAL 254 CONTACTUREN
2.801 DEELNEMERS
29 SCHOLEN

424 LESSEN
17 VOORSTELLINGEN
4.186 DEELNEMERS
2.096 BEZOEKERS

Kunst & Cultuureducatie • Niet-schoolgebonden

4 – 12 jaar 679 CONTACTUREN
596 DEELNEMERS

800 CONTACTUREN
500 DEELNEMERS

4 – 12 JAAR 734 LESSEN
668 DEELNEMERS

12 – 18 jaar 175 CONTACTUREN
618 DEELNEMERS

350 CONTACTUREN
200 DEELNEMERS

12 – 18 JAAR 582 LESSEN
762 DEELNEMERS

> 18 jaar 81 CONTACTUREN
206 DEELNEMERS

320 CONTACTUREN
200 DEELNEMERS

> 18 JAAR 104 LESSEN
334 DEELNEMERS

Totaal 927 CONTACTUREN
1.291 DEELNEMERS

1.420 LESSEN
1.764 DEELNEMERS

Online

Online 34.507 STREAMS / 
VIEWS
178 DEELNEMERS

ALLE ONLINE  
ACTIVITEITEN

607.422 STREAMS /
VIEWS
182 DEELNEMERS

TOTAAL 34.507 STREAMS / 
VIEWS / KIJKERS 
178 DEELNEMERS

607.422 STREAMS / 
VIEWS / KIJKERS 
182 DEELNEMERS
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Toelichting 

Corona heeft vanzelfsprekend grote invloed op de cijfers 
in 2021. Meer dan in 2020, toen er in het eerste kwartaal  
nog geen sprake was van een pandemie. In 2021 hadden  
we meer kennis in pacht over hoe om te gaan met steeds 
wisselende coronabeperkingen en de invloed van beslis- 
singen op de programma’s. We hadden ook te maken 
met een lockdown die de T&E-programma’s ruim vijf 
maanden on hold zette. Het grootste gedeelte van de 
activiteiten vond hierdoor plaats in de periode september 
t/m december m.u.v. van enkele online programma’s en 
activiteiten in de buitenlucht.

Het verschil in het aantal deelnemers tussen 2020 en 
2021 is groot, met name in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 
jaar oud. Deze uitkomst was te verwachten: de corona-
schade is bij deze leeftijdsgroep op het gebied van onder-
wijs, sport en creatieve ontplooiing groot. We verwachten 
de komende jaren een inhaalslag te moeten maken om 
deze groep betrokken te houden bij kunst en cultuur.

Het jaar 2021 was het eerste jaar van de nieuwe beleids- 
periode en dus ook nieuwe doelstellingen. Halverwege  
2020 stelden wij onze bereikcijfers bij met daarbij aanhou- 
dende coronabeperkingen in het achterhoofd. Voor onze 
educatieve activiteiten en voorstellingen voor het PO, VO  
en S(V)O zijn we daarin te voorzichtig geweest. Het bereik  
is hoger dan ingeschat, een prettige verrassing. Het aan-
tal leerlingen van het VO dat een voorstelling bezocht is  
echter vertekend door het grote bereik van leerlingen 
met de online voorstelling JA van Nasrdin Char (1.776 
leerlingen in totaal, waarvan 624 uit Amsterdam). 

We kiezen ervoor de beleidsperiode 2021 – 2024 bewust 
meer in te zetten op kort- en langdurende activiteiten op 
het gebied van talentontwikkeling. Binnen deze bereik-
cijfers vallen de Labs en Productiegroepen. Labs zijn 
verdiepingsprogramma’s waarin jongeren met ambitie 
de kans krijgen om, onder leiding van een professionele 
maker, zich verder te ontwikkelen. Ambitie is om deze 
programma’s de komende jaren verder te verdiepen en 
uit te breiden. Ondanks de coronabeperkingen zijn de 
cijfers in 2021 hoger dan in 2020. De verschuiving van de 
focus binnen het T&E-programma is in 2021 al ingezet. 

Het bereik via online activiteiten is in 2021 groot, maar 
niet groter dan in 2020. De cijfers zijn enigszins verte-
kend, omdat in 2020 een klapper gemaakt werd met de 
samenwerking met Amnesty International op YouTube.  
Toch is het merkbaar dat de doelgroep in mindere mate  
bereid is om deel te nemen aan receptieve online activi- 
teiten. Online-moeheid is een veel gehoorde term in de  
sector. Toch wisten wij in 2021 34.507 personen te 
bereiken met receptief online aanbod. Denk hierbij aan 
de online Creative Industry Nights en de release van de 
Meervaart Studio EP op Spotify. Actieve deelname aan 
online activiteiten bleef ten opzichte van 2020 vrijwel 
gelijk.
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Het belang voor 
Amsterdam 

4
4.1 Inleiding 

Terwijl de pandemie een rem zette 
op onze activiteiten in 2021 heeft 
Meervaart voortdurend gewerkt 
aan wat er wel mogelijk was. Zo 
presenteerden we met De Kleine 
Komedie in aangepaste versie de 
zomerproductie van Het NUT in 
Amsterdam en hoewel het Town- 
tales-festival (in samenwerking met 
het Bijlmer Parktheater, Podium 
Mozaïek, Tolhuistuin en Frascati) 
niet doorging is er wel vooruitge-
werkt aan een editie in 2022. Eerder 
in dit jaarverslag staan hiervan 
al tal van andere voorbeelden be-
schreven. Als belangrijke aanvulling 
lichten we in dit hoofdstuk samen-
werkingssprojecten uit waarmee 
we het culturele aanbod in Amster-
dam versterken. 
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4.2. Uitgelichte samenwerkingen

Young Amsterdam  
Binnen alle beperkende maatregelen lukte het om drie waarde- 
volle avonden met Young Amsterdam te organiseren. Rond de  
landelijke verkiezingen organiseerden we gezamenlijk twee 
online bijeenkomsten vanuit de Blauwe Zaal. De redactie en  
presentatie van deze avonden lag bij de jongeren en de Meer- 
vaart zorgde voor technisch realisatie en inhoudelijke onder-
steuning. In de vorm van twee talkshows werden de jongeren  
gemotiveerd om niet alleen te gáán stemmen maar ook bewust  
te stemmen. Tijdens de avonden gingen politici niet met elkaar  
in debat, maar in gesprek met jongeren over onderwerpen die 
hen aangaan. Het waren inzichtvolle, inhoudelijke gesprekken 
die niet alleen de visies van de verschillende partijen duidelijk 
maakten, maar ook de werking van de democratie. 

Ook het jaarlijkse Award Gala kreeg dit jaar een online editie. 
Vanuit de Blauwe Zaal streamden we deze feestelijke avond, 
gepresenteerd door Najib Amhali. Hoewel we de energie van 
een live publiek moesten missen, kregen talentvolle en onder-
nemende jongeren een belangrijk podium. Een mooi moment 
op de avond was toen Ayoub Louihrani de Nouri Award kreeg 
uit handen van de vader van Abdelhak Nouri. In de tv-serie 
Boer Ayoub van KRO NCRV was een mooie impressie te zien 
van deze uitreiking. Het sprak tot ieders verbeelding dat de 
23-jarige stadse Ayoub sinds zijn 14e op boerderijen werkt om 
zijn droom van een eigen melkveehouderij te kunnen verwe-
zenlijken.

Meervaart Studio en Meervaart Jong  
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, werkte de afde-
ling Talentontwikkeling & Educatie weer met partners uit 
de stad. Er was een duurzame voortzetting van de samen-
werking met onder andere het Fotografiemuseum Foam, 
Theater Na de Dam en Kunstbende. Tolhuistuin stelde  
haar podium beschikbaar voor de presentatie van de  
poëziebundel van het Poetry Lab. Het is de genereuze  
houding van alle betrokkenen die haar vruchten afwerpt  
en het culturele aanbod in Amsterdam versterkt, verdiept 
en verspreidt over de stad. Waar COVID-19 projecten 
abrupt verstoorde zijn we ons gaan richten op samenwer-
kingen die vruchtbaar zullen zijn voor in de nabije toekomst.
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Dementievriendelijke stad  
(DEM! - project)

Op uitnodiging van ITA heeft de Meervaart  
zich aangesloten bij een pilotproject van 
Combiwel voor mensen met dementie.  
De vraag was in hoeverre het mogelijk 
is om mensen met dementie te laten 
genieten van theater en cultuur. Naast 
de Meervaart en ITA is ook de FilmHallen 
aan de pilot verbonden. De opzet is om 
een beperkt aantal gasten uit te nodigen 
met hun partner, familielid, vriend of 
mantelzorger bij een reguliere voorstel-
ling. Door slimme placering, heldere 
informatie vooraf en extra aandacht bij 
binnenkomst in het theater willen we hen 
een culturele avond aanbieden. 

In 2021 stond een aantal van deze avon- 
den in de Meervaart gepland. Ons aanbod 
blijkt zich prima te lenen voor dit soort 
initiatieven en de spelers en artiesten  
die we benaderden om hieraan mee te 
werken waren direct enthousiast en 
boden ruimhartig hun medewerking 
aan. Helaas veranderden gedurende het 
project de coronamaatregelen en kon 
uiteindelijk maar één avond met een  
speciaal vormgegeven programma rond-
om componist Philip Glass doorgaan.  
Die ervaring, de reacties en de onderlinge 
gesprekken van de betrokken partijen  
waren zo inspirerend dat onder leiding 
van Combiwel gewerkt wordt aan een 
vervolg in 2022. Uiteindelijk is het de  
bedoeling dat in Amsterdam, verspreid 
over meerdere culturele instellingen,  
een gevarieerd cultureel aanbod ontstaat 
voor mensen met dementie als bijdrage 
aan een inclusieve samenleving.

MAQAM & WestBeat  
Onze huisgezelschappen ICK Dans Amsterdam (ICK) en 
het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) hebben dit jaar 
voor hun kantoor en (kleinschalige) repetitieruimte nieuwe 
locaties gevonden. ICK is verhuisd van het Talentenhuis 
naar WestBeat (nabij de Lelylaan) en het AAO betrok samen 
met fotografiemuseum Foam een ruimte in de Kolenkit-
buurt onder de naam MAQAM. Er is daar onder meer een 
lokale samenwerking met de Kolenkitkas en de Kolenkit-
koks. De Meervaart is partner in deze initiatieven en werkt 
met beide locaties nauw samen. Het biedt ruimte om met 
de betrokken huisgezelschappen kleinschalig te program-
meren, activiteiten te ontwikkelen en bredere verbindingen 
te leggen met lokale bewoners en de stad. Dit gebeurt op 
het gebied van presentatie, educatie, talentontwikkeling en 
de uitwisseling van expertise. Er ontstaat zo een dynami-
sche uitwisseling tussen instellingen en locaties, met de 
Meervaart als cultureel knooppunt in het centrum van 
Nieuw-West. 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA)  
Met ingang van de huidige kunstenplan-periode zouden 
Meervaart en ITA structureel verder werken aan gezamen- 
lijke projecten en aanvullende verbindingen op het gebied  
van PR, programmering, talentontwikkeling en educatie.  
De omstandigheden maakten dat dit weinig zichtbaarheid 
kreeg. Zo kon de editie van het gezamenlijke festival Lieve 
Stad, niet doorgaan. Daarnaast konden we door de coro-
namaatregelen enkele voorstellingen die we gezamenlijk 
zouden oppakken en uitdragen niet ontplooien. Achter de 
schermen is er echter doorgewerkt en zijn zaadjes geplant 
voor nieuwe gezamenlijke activiteiten. In het najaar is de 
voorbereiding begonnen voor een nieuwe editie van festival 
Lieve Stad in 2022. We benoemen nog twee initiatieven met 
ITA: er wordt gewerkt aan een uitwisseling van jongeren 
die actief betrokken zijn bij onze afzonderlijke instellingen  
en we stapten gezamenlijk in het eerder genoemde pilot-
project voor een dementie vriendelijke stad (DEM!).
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Julidans  
In 2021 was de Meervaart voor het eerst een podium als 
onderdeel van Julidans. Deze samenwerking is mede ont-
staan uit onze band met ITA. Ons huisgezelschap ICK Dans 
Amsterdam ging er in wereldpremière met hun voorstel-
ling Blasphemy Rhapsody. De voorstelling ging onder andere 
over de complexiteit van deze pandemische tijden en vorm-
de deels aanleiding voor het Italiaanse Danza Magazine om 
Emio Greco en Pieter C. Scholten uit te roepen tot choreo-
grafen van het jaar. Deze onderscheiding is vergelijkbaar 
met de Zwanen die jaarlijks tijdens de Dansdagen in ons 
land worden uitgereikt. Dit jaar won het duo daar de Gou-
den Zwaan als eerbetoon aan hun carrière en hun bijdrage 
aan de ontwikkeling van de dans. Terugkijkend gaf dit de 
aftrap van de Meervaart als podium binnen Julidans extra 
glans. De samenwerking tussen Meervaart en Julidans 
wordt de komende jaren verder uitgediept en ontwikkeld.

2021 | 2022WijkJury  
Met ingang van seizoen 2021 is  
Meervaart vaste partner van de 
WijkJury. Dit is een initiatief van 
theatermaakster Adelheid Roosen. 
De WijkJury, bestaande uit Amster-
dammers met verschillende cultu- 
rele achtergronden en wonend in  
diverse Amsterdamse wijken, kiest 
elk jaar uit een vijftiental verschil-
lende theatervoorstellingen één 
favoriet die te zien zal zijn tijdens 
het Nederlands Theater Festival.  
De aftrap vond dit seizoen plaats in 
de Meervaart.
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5.1 Inleiding
2021 was een jaar waarin corona nog steeds van grote invloed was op de bedrijfsvoering.  
Tussen lockdowns en capaciteitsbeperkende maatregelen door heeft de organisatie  
zich steeds inventief en veerkrachtig opgesteld om te zoeken naar wat er wèl kon, waar-
door wij zowel de culturele bezoeker als de zakelijke bezoeker en de kinderen en jong- 
volwassenen die cultuureducatieve programma’s volgen aan ons konden blijven binden. 
Het jaar heeft veel van de medewerkers gevraagd. We zijn blij met en trots op ons mooie 
Meervaart-team.
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5.2 Meetings & Events
Het jaar 2021 startte met een lockdown en coronamaat- 
regelen waardoor het tot in het voorjaar zo goed als onmo-
gelijk was fysieke, zakelijke bijeenkomsten te organiseren. 
Ondanks deze maatregelen is er met zo’n 34 activiteiten 
door Meetings & Events een totaalomzet van zo’n € 311.000 
behaald. Deze omzet is opgebouwd door bijeenkomsten van 
merendeels nationale klanten uit de sectoren zorg, onder-
wijs, wetenschap en overheid. Daarnaast was er een aantal 
corporate klanten dat gebruikmaakte van onze diensten, 
bijvoorbeeld uit de financiële dienstverlening.   
 
In de eerste helft van het jaar was er weinig vertrouwen 
vanuit (vaste) klanten en werden budgetten bewaard voor 
de tweede helft van het jaar, wanneer men weer live events 
kon gaan organiseren. Hybride events en livestreams wer-
den veelal op hun eigen kantoorlocaties en standaard inge-
richte studio’s gedaan om kosten te besparen. Desondanks 
mocht de Meervaart in januari de PvdA ontvangen met een 
livestream waarin de nieuwe lijsstrekker werd gepresen-
teerd. Dit event startte maandagochtend om 07:00 uur in 
de ochtend na een telefoontje op zondagmiddag. Door het 
de flexibele samenwerking en kracht van onze collega’s op 
de vloer is het mogelijk om in zo’n kort tijdsbestek dit soort 
events neer te zetten. 
 
De aanvragen van onze reguliere klanten bleven deels uit 
tijdens de maatregelen of werden verplaatst naar 2022. 
Hierdoor ontstond ruimte voor het aanspreken van andere 
doelgroepen, zoals schoolinstellingen en omroepen. Verga-
derruimtes werden dit jaar verhuurd als lesruimte en er zijn 
veel aanvragen geweest voor tv-opnames, documentaires 
en commercials. Het bleken goede bronnen van inkomsten 
bij het uitblijven van grotere events. 

Door flexibele contractvoorwaarden, een consistente (digi-
tale) marketingstrategie en het vastgehouden contact  
met zakelijke klanten is het in deze lastige tijd gelukt onze 
naamsbekendheid te behouden en een stijgende lijn te  
creëren in aanvragen. Directe aanvragen komen steeds 
meer binnen via onze website d.m.v. specifiek geschreven 
landingspagina’s aansluitend op campagnes. Dit heeft  
geleid tot een stijging van zo’n 20% aan websitebezoek, 
hoger zelfs dan het niveau van bijvoorbeeld 2019.

De tweede helft van het jaar betekende de start van een 
periode met geslaagde zakelijke evenementen. Ondanks de 
toen nog geldende maatregelen mochten wij in juni grote 
events organiseren. Samen met AV-partner Eventfabriek 
ontvingen wij medisch congres Impact met zo’n 40 fysieke 
deelnemers en sprekers als Diederik Gommers in een 
prachtige hybride opzet. Een dergelijke hybride vorm,  
van deels online en live, had bijvoorbeeld ook een pensioen-
congres in juni.

Na de zomer kwam er een versoepeling in de overheids-
maatregelen en ontvingen wij het eerste meerdaagse 
internationale congres sinds anderhalf jaar. Dit vierdaagse 
internationale congres met 150 fysieke deelnemers werd 
georganiseerd door TNO en was deels online. Naast diverse 
filmvertoningen, internationale muzikale verhuuractivitei-
ten en veel vergaderingen was de Meervaart ook – en dit 
is uitzonderlijk – locatie voor een uitvaartdienst. In zeer 
korte tijd wisten we deze laatstgenoemde, indrukwekkende 
bijeenkomst te realiseren.  
 
De afsluiting van het jaar vond wederom plaats met beper-
kende maatregelen, waarbij we alsnog bijeenkomsten  
hebben weten te organiseren, hetzij fysiek, hetzij digitaal. 
Door alle ervaring van de afgelopen jaren zijn we dusdanig  
flexibel dat wij met een volle zakelijke agenda en het ver- 
trouwen van meerdere (internationale) klanten 2022 opti-
mistisch in gaan en zelfs al boekingen voor 2023 maken.
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Aangespoord door corona zijn we de afgelopen twee jaar nog 
gerichter gaan communiceren over de samenhang van alle 
activiteiten van- en betrokkenen bij Meervaart. Het past binnen 
de branding van Meervaart als geheel. Komende jaren blijven 
we dit – hopelijk onder gunstigere omstandigheden – verder 
ontwikkelen.  
 
Een beeldend voorbeeld is ‘Nieuw-West heeft ons gemaakt, en 
wij maken Nieuw-West’. Voor deze campagne interviewden we 
Nieuw-Westers over hoe zij tegen het stadsdeel aankijken en wat 
ze hopen voor de toekomst. Via een forse postercampagne, een 
speciaal geproduceerde korte film (waar we stiekem heel trots  
op zijn) op social media en andere kanalen verwezen naar de  
bijbehorende interviews op ons blog M-Talk. Het leverde een 
prachtig palet aan verhalen op die de omgeving weerspiegelt 
waar de Meervaart in is geworteld en weerslag geeft van de 
dynamiek waarin we opereren. Gezien de reacties werd deze 
campagne bijzonder gewaardeerd. Bovendien leverde het nieuwe 
contacten op met onze directe omgeving. 
 
We zijn het seizoen 20-21 gestart met de campagne: ‘We breken 
los!’, onder het mom van: Na zo’n lange lockdown, breken we los, 
gaan we weer van start, en kunnen we niet wachten om iedereen 
weer te verwelkomen in ons theater. Het campagnebeeld vindt u 
op de cover van dit jaarverslag. 
 
Via nieuwsbrieven en uitingen op social media informeerden  
we publiek en geïnteresseerden over wat Meervaart naast voor-
stellingen doet. We lichtten bijvoorbeeld onze eigen producties, 
huisgezelschappen en activiteiten van Meervaart Studio en 
Meervaart Jong uit, aangevuld met projecten van verwante  
makers en aandacht voor repetities en montages die in de  
Meervaart plaatsvonden. 

5.3 PR & Marketing

Vanzelfsprekend was het op het gebied van PR en marketing 
ook een lastig jaar. Een groot deel van het jaar was het theater in 
lockdown of open met strikte beperkingen. De kaartverkoop was 
moeilijk te voorspellen. Voor sommige voorstellingen maakte 
het publiek gretig gebruik van de mogelijkheden als er weer 
versoepelingen waren en bij andere voorstellingen kwamen er 
beduidend minder bezoekers dan je zou mogen verwachten. 
 
Waar normaal gesproken voorstellingen leidend zijn in onze 
communicatie stelden we meer dan in andere jaren relatieon-
derhoud met ons publiek centraal. Op het grote spandoek boven 
onze entree plaatsten we de boodschap ‘Wees lief voor elkaar’ 
en sierde de landelijke campagne ‘We dromen de zalen vol’: 
een initiatief van Lieven Cooiman, programmeur theater Flint 
in Amersfoort, en onze eigen artistiek coördinator Christiaan 
Mooij. Het was een landelijke actie van ruim driehonderd instel-
lingen uit de hele breedte van de sector. Meervaart heeft zelf  
ook verschillende campagnes opgezet om het publiek weer aan 
zich te binden. Zo ontstond er de campagne: ‘Uitgepuzzeld?  
Plan je theaterbezoek!’. De deuren van ons theater gingen 
weer met restricties open dus het werd tijd om de puzzels op 
te bergen en weer naar het theater te komen. Deze campagne 
werd gecombineerd met de online video campagne: ‘Ik kijk uit 
naar…’ Gefilmd vanuit een paarse kubus vroegen we verschillen-
de medewerkers waar zij het meest naar uitkeken de komende 
maanden. Door de geselecteerde medewerkers van verschillende 
afdelingen ontstond er een mooie mix van antwoorden zoals 
spanning in de zaal, tot het praatje met artiesten backstage en  
de warme groet van klanten aan de kassa. 

Wij maken 
Nieuw-West

Wat is jouw band
met Nieuw-West?
DEEL HET OP 
MEERVAART.NL/DEDROOM

Fotograae: M
arc Roodhart (bew

erkt)

“Super van genoten, we voelden  
ons persoonlijk aangesproken als  

kijker-op-afstand. Hij is er dus ten 
volle in geslaagd”

“Zo mooi, eerlijk, pijnlijk,  
confronterend en hartverwarmend.  

En ben samen met dochter van  
14 jaar gaan staan aan het einde  

om volmondig JA te zeggen!”

— publieksreacties  
over de livestream  
van Nasrdin Dchar
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Ook zijn we gestart met welkomstdoosjes 
voor nieuwe Meervaart Studio- en Meer-
vaart Jong-leden. Iedere nieuwe deelne-
mer ontvangt per post een welkomstbox 
van Meervaart. In dit doosje zijn ver-
schillende Meervaart-items verzameld, 
zoals een keycord, sticker, pen, button en 
notitieblok geheel in Meervaart-huisstijl. 
Nieuwe deelnemers krijgen een voucher 
om gratis een voorstelling te bezoeken in 
de Meervaart zodat ook leden van Studio 
en Jong naast het volgen van workshops 
en lessen beter de weg naar theatervoor-
stellingen zullen vinden.  
 
In de webshop van de Meervaart-web-
site is tevens een optie toegevoegd voor 
theaterbezoekers om tijdens het kopen 
van kaarten ook een donatie te geven aan 
Meervaart Studio- en Meervaart Jong- 
activiteiten. Op deze manier laten we ook 
aan theaterbezoekers weten wat Meer-
vaart Studio en Meervaart Jong inhoudt. 
Deze functie staat nu enkele maanden 
live en we zien al verschillende donaties 
binnenkomen waar we zeer dankbaar 
voor zijn.   
 
Tijdens de lockdown boden we eveneens 
een aantal online producties aan via 
onze eigen streaming-service, opgezet 
in samenwerking met Qdentity.  Zo was 
de livestream van de voorstelling JA van 
Nasrdin Dchar op Valentijnsdag met zo’n 
3.500 aankopen en veel aandacht en in-
teractie op social media een groot succes, 

evenals een online show van Roué Verveer 
en de stream van Past, Present, Zero door 
Zero Dance Theatre. 
 
Samen met Theaterbureau De Mannen 
lieten we na het overlijden van cabaretier 
Jeroen van Merwijk begin maart posters 
door de stad verspreiden met zijn bewo-
gen tekst Als Niet De Kunst. Wat bedoeld 
was als een hart onder de riem in tijden 
van corona werd een eerbetoon aan een 
mooi mens en groot (klein)kunstenaar. 

 
Wanneer we kijken naar de voorstellin-
gen die wèl door konden gaan, zien we 
in enquêtes terug dat die zeer werden 
gewaardeerd door de bezoekers. Volgens 
het tevredenheidsonderzoek werd bezoek 
als geheel gemiddeld gewaardeerd met 
een 8. In deze waardering zit zowel onze 
service, de kwaliteit van de voorstelling 
en onze omgang met de coronamaatre-
gelen. 
 
Gelukkig konden we dit seizoen weer 
starten met onze negen geselecteerde 
theaterreporters in de leeftijd van 7 t/m 
15 jaar. De theaterreporters bezoeken 
jeugd- en familievoorstellingen en schrij-
ven een recensie. De recensies worden 
gedeeld via M-Talk (website), socials en 
nieuwsbrief van de Meervaart.  

De kick-off-voorstelling Verloren Dingen 
van Het Filiaal Theatermakers is lovend 
ontvangen door onze reporters. Deze 

voorstelling kreeg vijf sterren. Een bij-
zonder verrassend, origineel en creatief 
verhaal. Ontroerend en vermakelijk 
tegelijk! 
 
Het jaar sloten we af met een speciale 
kaart aan onze trouwe bezoekers en part-
ners. In een handgeschreven boodschap 
keek Yassine Boussaid terug op 2021 en 
sprak hij de wens uit dat we elkaar niet 
uit het oog verliezen. Op de voorkant van 
de kaart stond een inspirerend gedicht 
van een deelnemer van het Meervaart 
Studio Poetry Lab.



5.4. Techniek en onderhoud  
van het gebouw
Bij de afdeling Techniek werkt nu tien 
man. Ieder met eigen specialisaties, maar 
ook breed inzetbaar. Op drukke tijdstip-
pen worden extra losse krachten (zzp-ers) 
ingehuurd. In samenwerking met het  
Mediacollege Amsterdam is er vaak een  
stagiair binnen de afdeling actief. Gedu-
rende een lange stageperiode wordt de 
hoognodige praktijkervaring opgedaan. 
Naast de al vertrouwde specialisaties zo-
als licht, geluid, trekkenwand en podium- 
techniek, is er het afgelopen jaar een 
nieuwe tak van sport bijgekomen: video. 
Meervaart heeft geïnvesteerd in een be- 
scheiden videoset om zelfstandig video- 
ondersteuning te kunnen bieden bij com-
merciële en culturele activiteiten. Ons 
technisch team is nog druk bezig om dit 
onder de knie te krijgen. Ook het vermel-
den waard: afgelopen jaar is, zeker in de 
rustige tijdstippen ten gevolge van CO-
VID-19, veel tijd gestoken in de training 
op de nieuwe GrandMA-lichtcomputers. 
 
Theatertechniek verandert snel. De auto- 
matisering van processen neemt ook  
‘on stage’ steeds grotere vormen aan.  
Dat betekent niet dat voorstellingen 
technisch eenvoudiger worden. Integen-
deel: juist door de uitgebreide mogelijk-
heden gaat steeds meer tijd zitten in de 
juiste voorbereiding van een voorstelling. 
Omdat de technische mogelijkheden voor 
iedereen zichtbaar aan het uitbreiden 
zijn, verwachten klanten ook meer van 
ons wanneer ze bijvoorbeeld één van 
onze theaterzalen voor een dag huren. 
Dit betekent dat voorgesprekken met 
klanten en groepen steeds belangrijker 
worden en dat wijzelf als theater ook 
steeds up-to-date moeten blijven van 
de nieuwste technieken. In de afgelopen 
jaren is geïnvesteerd in nieuwe licht en 
geluidsbediening, intercominstallatie 
én in een aantal LED-moving heads. Alle 
investeringen die gedaan zijn, en die in de 
komende jaren zullen moeten gebeuren, 
kunnen direct meegenomen worden naar 
de nieuwbouw. 
 
Die nieuwbouw is een onderwerp met 
veel aandacht binnen de technische afde- 
ling. Er wordt vanuit de afdeling meege-
dacht en er worden ideeën ingebracht. 
Twee mensen van de afdeling hebben 
zitting in het PvE Taskforce Nieuwbouw. 
Deze groep met personeel van allerlei afde- 
lingen binnen de Meervaart houdt zich 
bezig met het opstellen van het Pakket 
van Eisen voor de nieuwbouw. Het gehele 
team is ervan doordrongen dat de nieuw 
te bouwen theaterzalen, studio’s en 
foyers in de Nieuwe Meervaart een grote 
positieve verandering zullen betekenen. 

Toch worden alle ontwikkelingen steeds 
zodanig bekeken dat er wel een werkbare 
en technisch goed doordachte situatie 
ontstaat in de toekomst.

In 2021 heeft de technische theaterploeg 
de tijd gebruikt om, buiten de verplichte 
sluitingen om, de bestaande installaties 
binnen budget zo goed mogelijk op peil 
te houden. Op die manier weten wij zeker 
dat alle apparatuur die gepakt wordt  
ook functioneel is. Tijdens dit onderhoud 
(onderdeel van de NEN 3140-keuring) 
komen we er achter welke items gere-
pareerd of vervangen moeten worden. 
Omdat wij goed met onze apparatuur 
omgaan én er kritisch op zijn hoe ‘derden’ 
met onze spullen omgaan, is de vervan-
ging goed te overzien.  
 
Een apart hoofdstuk is de technische 
staat van de trekkenwand van onze Rode 
Zaal. Van oorsprong stond een groot on-
derhoudsinvestering op stapel voor sei-
zoen 2022-23. Gezien de nieuwbouwplan-
nen moet deze investering heroverwogen 
worden. De installatie kan namelijk niet 
worden verhuisd naar een nieuw gebouw. 
Aan de onderhoudspartij CueSupport is 
gevraagd met ons mee te denken om met 
zo laag mogelijke kosten en het in bezit 
nemen van een aantal moeilijk leverbare 
reserveonderdelen de set draaiende te 
houden zolang Meervaart moet functio-
neren in het huidige gebouw. Dit leverde 
een werkbaar advies op, maar naast de 
trekkenwand zijn er nog andere techni-
sche installaties (luchtbehandeling, cen-

trale koelmachine, airco-units, dimmers, 
PA’s, etc.) waarbij steeds gekeken moet 
worden naar een ‘end-of-life-datum’. Deze 
kunnen we niet eindeloos voor ons uit 

blijven schuiven. Al met al zorgen wij dat 
de technische installaties en de uitstra-
ling van ons gebouw vooral goed, schoon 
en veilig blijven. Zowel voor de mensen 
die ermee moeten werken, maar zeker 
ook voor onze gasten en klanten. Wij 
beschouwen de huidige Meervaart steeds 
meer als een decor. De voorkant ziet er 
goed uit, maar de achterkant laat te  
wensen over. Vanuit techniek en de  
onderhoud van het gebouw is het be- 
langrijk dat de gemeente Amsterdam  
de voortgang van het nieuwbouwproces 
op koers houdt om de voornoemde  
vervangingen voor te kunnen blijven.

JAARVERSLAG 2021 28



FEB 2021

Culturen wijzen Nieuw-West de weg

Nooit kort door de bocht

Maar recht door zee

Hier verwatert niets

De Sloterplas golft mee

We maken steeds meer vaart

Gedreven talenten in overvloed

Vloeien door naar het podium

Groeien door onvertelde verhalen

Vullen de leegte

Door alles uit zichzelf te halen

Zij bereiken, wij kijken

Maar in alles zijn we gelijken

Komen dichtbij tot aan de achterste rij

Altijd in beweging

We leren door te observeren

De kneepjes van het vak 

Liggen binnen handbereik

Ik maak mij een voorstelling 

Van een perfecte theatershow

Kijkend naar Mo en Eva 

Staand op de planken en alles gaat vlot

Overdrijven is een kunst 

Maar ik ga nooit kopje onder

Over drijven maak ik kunst

Niets of niemand komt hier meer tussen

Ik draai me om en loop richting Tussen Meer

Dit was een prachtavond 

   — Luan Buleshkaj
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Artist impression door MVRDV (Antonio Luca Coco, Matteo Artico, Carlo Cattó).

ACROS Fukuoka 
(Foto: Hiromi Watanabe).

 Opera van Oslo (Foto: Erik Berg).

Moesgaard Museum (Foto: Media Afdeling Moesgaard Museum).

Cultureel centrum van Bornova. Artist impression door Ada Mimarlik.

INSPIRATIEBRON

2. ACROS Fukuoka met 
haar façade die met de 
seizoenen mee verandert
Dit terrassen-gebouw is ontworpen als een 
verlengstuk van het park dat ervoor ligt. Als 
een groene heuvel markeert ze het centrum 
van de Japanse stad. Gebouwen als het ACROS 
Fukuoka zijn niet alleen inspirerend omdat ze 
een new urban landmark zijn, maar ook omdat ze 
een rijk stedelijk ecosysteem vormen. Door de 
grote omvang en verscheidenheid aan beplan-
ting kleurt de uitstraling van het gebouw mee 
met de seizoenen.

Het raadsbesluit met de voorkeurslocatie van het 
college heeft het één en ander losgemaakt. Elders 
benoemen we de misverstanden die het proces on-
nodig vertroebelen. Hier laten we vijf voorbeelden 
zien die ons inspireren voor de Nieuwe Meervaart.  

In het huidige stadium staat er nog geen ontwerp- 
schets op papier, is er geen architect in het vizier  
en zijn de exacte bouwvoorwaarden nog niet  
bepaald, maar we kunnen wel kijken naar wat  
er allemaal mogelijk is.

Inspiratiebronnen
voor het gebouw

INSPIRATIEBRON

1. Een bos op het dak van 
het Depot van Boijmans 
Van Beuningen
In 2021 opent museum Boijmans haar depot. Het 
is een gebouw geplaatst in hart van een park. 
Door de organische ovale bolvorm en haar reflec-
terende wanden voegt het gebouw zich in haar 
omgeving. De natuur wordt niet alleen in het 
gebouw gespiegeld, het bepaalt ook de inrichting 
van het dak. Op deze verdieping komt een bos 
met een Grand Café met terras waar bezoekers 
kunnen genieten van het uitzicht over de stad.

INSPIRATIEBRON

4. Het cultureel centrum 
van Bornova zonder voor- 
of achterkant 
Dit ontwerp voor het cultureel centrum voor 
kinderen van de Turkse stad Bornova kent drie 
inspirerende elementen. Het laat zien dan je 
een gebouw kan maken met een natuurlijke 
glooiing die niet zou misstaan aan de Sloter-
plas. Ook hier is het onderscheid tussen straat-
niveau en dak fluïde. Maar bovenal toont het de 
mogelijkheid van een alzijdig gebouw. Een pand 
dat geen prominente voor- of achterkant kent 
en naar alle kanten een uitnodigende uit- 
straling heeft. Dat de architect deze kwaliteiten 
in één gebouw weet te verenigen toont wat de 
mogelijkheden zijn voor de Nieuwe Meervaart 
als een open toegankelijk gebouw dat past in de 
landschappelijke en grootstedelijke omgeving.

Hoe mooi is het als we elementen hiervan  
kunnen vertalen naar een Nieuwe Meervaart 
die zorgt voor meer groen aan de plas.

INSPIRATIEBRON

3. Beklim het dak van de 
opera van Oslo
Dit is een mooi voorbeeld van hoe een kade orga-
nisch kan overlopen in een gebouw. De schaal is 
natuurlijk onvergelijkbaar met onze ambities voor 
de Nieuwe Meervaart. Bovendien ambiëren wij 
groen boven steen. Maar het is inspirerend om te 
bedenken hoe je een verbinding kan leggen tussen 
boulevard en dak. Een gebouw als een openbare ver-
blijfplaats met een wandelroute en een tribune voor 
optredens en uitzicht over de plas en op de sterren. 
Een locatie waar levendigheid is zowel in, op als om 
het gebouw.

INSPIRATIEBRON

5. De combinatie van 
cultuur, architectuur en 
natuur bij het Moesgaard 
Museum 
Het historisch museum in Højbjerg Denemarken 
komt letterlijk uit het groen naar boven. Haar 
architectuur verbindt cultuur en natuur. Het 
schuine dak van het museum biedt een geweldig 
uitzicht over de omgeving zonder er zelf een ob-
stakel in te zijn. Het is opnieuw een voorbeeld van 
hoe een goed ontwerp bijdraagt aan de waarde 
van de openbare ruimte.

5352 DE NIEUWE MEERVAART

Het is ergens in de nabije toekomst op  

een warme zaterdagochtend in de lente.  

Centrum Nieuw-West is klaarwakker.  

Het terras aan de waterkant van de Nieuwe 

Meervaart aan de Sloterplas loopt vol: 

buurtgenoten die nog even koffie  

drinken op hun weg naar het winkel- 

centrum; moeders die net hun kroost  

hebben afgezet bij de theaterklas; hard- 

lopers die een korte stop maken tijdens  

hun rondje Sloterplas en een groepje  

toeristen die gehoord hebben dat hier 

spannende dingen gebeuren. 

Sarah en Alida kennen elkaar sinds een 

jongerenworkshop in de Meervaart en 

bespreken de crossover-musical waar ze 

nu aan werken. Vanmiddag hebben ze een 

doorloop en de première is volgende week 

al. Ze worden gecoacht door ISH Dance 

Collective en de oude musicalrot Koen van 

Dijk. In de ochtendzon bekijken ze hoe ze 

de laatste adviezen kunnen inpassen in 

de voorstelling. Tariq Harrak zwaait naar 

ze in het voorbijgaan. In 2020, voordat hij 

bekend raakte, waren het de interculturele 

actuele theatervoorstellingen van George 

& Eran in de oude Meervaart die hem rich-

ting cabaret stuurden. Vanavond staat hij 

hier zelf op de planken.

 

Plotseling klinkt er gejoel als een paar dap-

pere zwemmers de plas in duiken op weg 

naar de drijvende kunstinstallatie. In het 

café zitten mensen aan hun smartphones 

geplakt. Ze spelen de interactieve game die 

bij de installatie hoort. Om hen heen razen 

de freerunners voorbij die het Meervaart 

parcours volgen dat de zwaartekracht tart. 

Een handjevol theatertechnici komt naar 

buiten om even wat zon op te vangen. Ze 

hebben zojuist binnen een trailer uitgela-

den. Deze stond vol met apparatuur voor 

de opbouw van het internationale urban 

contemporary dance festival dat vanavond 

start in de grote zaal. 

Binnen bespreekt de eminente neuroloog 

David Kobbe, in een hoek van de foyer, 

het baanbrekende werk dat hij doet met 

dansers en (gast)choreografen van ICK 

Amsterdam op het gebied van het lichaam 

en fysieke beperkingen. Noah, de huidi-

ge artist-in-residence, schuift aan. Drie 

maanden lang ontwikkelt deze eigenzin-

nige choreograaf hier een confronterende 

productie met dansers met en zonder een 

beperking. Even kringelt er een klassieke 

Andalusische melodie door de ruimte, 

als een laatkomer de deur opent naar de 

muziekworkshop. Een paar seconden gaat 

ze op in de Caribische ritmes van de steel 

band op het dakterras. Morgen kan het net 

zo makkelijk elektronische muziek zijn die 

zich vermengt met hiphop. 

Het is een mooie warme zaterdagochtend 

in de nabije toekomst. De Nieuwe Meer-

vaart is het levendige knooppunt van 

Nieuw-West en geen dag is hetzelfde. Kijk 

je terug naar 2019 dan zie je dat toen de 

zaadjes van dit vergezicht zich ontkiemden. 

Amsterdam staat dan aan de vooravond 

van een nieuw tijdperk.»

Onze droom van een 
Nieuwe Meervaart Illu

stra
tie; M

a
lu

 B
ekker.
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Nieuwbouw 

Het jaar 2021 bood nieuwe per- 
spectieven in de voortgang van het 
nieuwbouwvraagstuk. Zowel op 
intern als extern niveau hebben de 
betrokkenen keihard gewerkt aan 
diverse lijnen. Op intern niveau 
heeft Meervaart een Taskforce 
Nieuwbouw opgericht: een verte-
genwoordiging van uiteenlopende 
specialisten binnen de organisatie 
die behoeftes en vraagstukken (inhou- 
delijk, praktisch en logistiek) met 
elkaar bespreken. Deze kennis is 
gespiegeld aan het Programma van 
Eisen dat door een kernteam van de 
Meervaart met advies van Theater- 
advies en Blueyard is samengesteld.  
 
Meervaart publiceerde het eerste 
werkboek (De Nieuwe Meervaart) 
waarin het narratief van het theater 
(ontstaansgeschiedenis, verande-
ringen door de jaren heen en visie 
op de toekomst) in beeld en tekst is 
samengebracht. Zie het boek als een 
stepping stone richting de ontwik-
keling van het nieuwe gebouw en 
de ambities die we daarmee kunnen 
realiseren. Het startsein bood vol-
doende perspectief en houvast voor 
geïnteresseerden, vakkenners en 
kritische volgers. 
 
Op extern niveau werkte Meervaart 
intensief samen met diverse gremia 
binnen de gemeente Amsterdam. 
Denk aan gebiedsontwikkeling , 
inpassing van het Programma van 
Eisen en de afstemming met het 
Kwaliteitsteam dat met een scherp 
oog het hele proces analyseert. De 
politieke besluitvorming leidde in 
juni tot een belangrijk kantelpunt, 
waarin het college de voorkeur voor 
een nieuw gebouw tegenover de 
huidige Meervaart met succes aan 
de gemeenteraad heeft voorgelegd. 
Het startsein werd gegeven om 
het zoekgebied te concretiseren en 
het programma van eisen rond te 
maken inclusief inpassing van het 
nieuwe gebouw in het specifieke 
gebied. De volgende stappen zijn: 
investeringsbesluit (2022), Pro-
gramma van Eisen doorberekenen, 
risico-analyse, organisatieontwik-
keling etc. 
 
Aanvullend heeft Meervaart diverse 
momenten ingepland met bezoekers  
die vragen en zorgen hebben over 
de gang van zaken. We zien het als 
kans om met mensen uit de buurt 
te spreken over de mooie uitdagin-
gen die ons te wachten staan.
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5.5 Personele 
organisatie

In 2021 werkten in de Meervaart 
gemiddeld 52 medewerkers met een 
tijdelijk en/of vast dienstverband 
voor in totaal gemiddeld 38 fte. 
Voor de afdeling Horeca & Catering 
worden naast de vijf vaste medewer-
kers via twee vaste uitzendbureaus 
en andere zzp-vraag-en-aanbodsites 
oproepkrachten ingehuurd. De me-
dewerkers varieerden in leeftijd van 
18 tot 70 jaar en hebben gezamenlijk 
2.982 uur gewerkt.

MEDEWERKERS

De afdeling Techniek bestaat uit tien 
medewerkers, totaal gemiddeld 9,9 
fte. Normaal gesproken wordt er 
gedurende het seizoen veel gebruik- 
gemaakt van zzp'ers om de techni- 
sche ploeg aan te vullen. Gezien de  
beperkingen in aanbod in 2021 hebben  
we helaas maar een beperkt beroep 
op de zzp'ers kunnen doen, al was 
het wel meer dan in 2020. In totaal 
werd er voor 595 uur ingehuurd 
(2020: 372 uur). De afdeling Tech-
niek bood ook in 2021 weer plek aan 
een stagiair van het Mediacollege 
Amsterdam.

AFDELING TECHNIEK

Het was pijnlijk om te merken dat 
de trouwe zzp’ers (horeca, techniek, 
leveranciers en docenten) door het 
wegvallen van het overgrote deel 
van het aanbod minder bij ons be-
trokken waren. De Meervaart heeft 
op diverse niveaus het belang van 
deze belangrijke groep binnen de 
culturele sector benadrukt en zich 
sterk gemaakt om de maatregelen 
om de coronacrisis te overwinnen
ook voor hen te laten gelden.
In totaal zijn er in 2021 211 zzp’ers en 
inleenkrachten werkzaam geweest 
voor in totaal 8.822 uur (5,33 fte).

ZZP'ERS

Meervaart ziet het als haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
om ook studenten van cultuurgere-
lateerde opleidingen een stageplek 
te bieden. We zijn er trots op dat 
we organisatiebreed in 2021 aan 14 
mbo- en hbo-studenten een stage-
plaats hebben kunnen bieden.

STAGES

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

In 2021 hebben 36 vrijwilligers zich 
ingezet voor Meervaart. We zijn blij 
met deze betrokken personen die 
een onmisbaar onderdeel voor  
onze organisatie zijn. Vrijwilligers 
ontvangen een vrijwilligersver-
goeding conform de regels van de 
belastingdienst.

CAO'S

VRIJWILLIGERS

Yassine Boussaid 
directeur/bestuurder
Lid Raad van Toezicht  
het Metropole Orkest; 
Bestuurslid Allang Vrienden;
Mede initiatiefnemer creatief en  
cultureel centrum MAQAM en  
partner namens de Meervaart;
Coach, opleiding DAS (AHK),  
leerlijn Creative Producing;
Voetbaltrainer en vrijwilliger AVV/
SDZ
 

Pieter Jan Willems 
zakelijk directeur 
Geen nevenfuncties

NEVENFUNCTIES DIRECTIE

Het gemiddeld ziekteverzuim in 
2021 was 6,7%. Een forse stijging, 
niet alleen door de vele gevallen van 
corona, maar ook door een aantal 
langdurig zieke werknemers. We 
spannen ons in om deze medewer-
kers na een moeilijke tijd allemaal 
weer duurzaam te laten reïntegre-
ren in de organisatie.

ZIEKTEVERZUIM

De Meervaart steunt de Code Cul-
turele Diversiteit en streeft ernaar 
haar medewerkersbestand net zo 
cultureel divers te laten zijn als de 
bevolking van de stad waarin zij 
is gevestigd. Daarvoor werken we 
samen met de gemeente Amster-
dam (werk- en re-integratie) om te 
kijken of wij binnen ons bedrijf één 
of meerdere cliënten op weg kunnen 
helpen op de arbeidsmarkt. Bij de
afdeling Horeca werken wij samen 
met Emancipatiecentrum Vrouw en 
Vaart om statushouders een werk-
ervaringsplek aan te bieden. In 2021 
waren er vanwege corona helaas 
onvoldoende werkzaamheden zijn. 
We hopen deze trajecten in 2022 
weer op te starten.

CULTURELE DIVERSITEIT

Na 31 jaar dienst ging Paul Elferink 
als geliefde dutymanager en het 
gezicht van Meervaart in 2021  
met vroegpensioen. Hij maakte ge-
bruik van de regeling RVU. We zijn 
dankbaar voor alle mooie jaren die 
we met Paul hebben beleefd. In 2022 
zullen we in het theater een mooi 
afscheid voor hem organiseren.

MET PENSIOEN
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Wees lief  
voor elkaar

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 investerings-
commissie Regionale Ontwikke-
lingsmaatschappij Drechtsteden

Voorzitter van De Vernieuwde 
stad

FARNOOSH FARNIA
Programmeur Oerol Festival 
en mede oprichter en docent 
Mezrab Storytelling School

Nevenfuncties: lid commissie 
van advies van de Academie voor 

Theater en Dans (AHK); 
Lid Nederlandse Toneeljury; 
Artistiek Leider Amsterdam 

Fringe Festival;
bestuurslid Nowhere (jongeren-

productiehuis)

Leden van de Raad van Toezicht 
kunnen aanspraak maken op een 
vrijwilligersvergoeding voor hun 

werkzaamheden. In totaal werd in 
2021 € 1.200 uitgekeerd, waarvan  

€ 600 betrekking had op werkzaam- 
heden in 2020.

5.6 Raad van Toezicht 

Meervaart hanteert de code Cultural Governance die wordt vormgegeven en bewaakt 
door de Raad van Toezicht (RvT). Dit houdt onder andere in dat de Raad jaarlijks een zelf- 
evaluatie doet en de richtlijnen voor vervanging van haar leden bespreekt en bewaakt. 
Naar aanleiding van de zelfevaluatie worden tijdens een volgende vergadering opvallende 
punten besproken en uitgelicht en wordt besloten of opvolging nodig is. Naast de reguliere  
vergaderingen is er in 2021 een bijzondere vergadering geweest met betrekking tot het 
nieuwbouwtraject. 

NAAM AANGETREDEN 1E TERMIJN TOT 2E TERMIJN TOT

LARISSA DE  
MEIJER-KEIJZER

MAART 2014 MAART 2018 MAART 2022

BRECHJE NOLLEN MAART 2014 MAART 2018 MAART 2022

DANIËL ROOS DECEMBER 2014 DECEMBER 2018 DECEMBER 2022

CEES VAN BOVEN MAART 2017 MAART 2021 MAART 2025

FRANK DE BONT JUNI 2019 JUNI 2023 JUNI 2027

FARNOOSH FARNIA DECEMBER 2020 DECEMBER 2024 DECEMBER 2028
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EEN WOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

Het jaar 2021 was een jaar van uitersten. De impact van de 
COVID-19-crisis hing als een donkere wolk boven de cultu-
rele sector en werkte op detailniveau door op verschillende 
niveaus van de organisatie. De Meervaart toonde veerkracht 
door de deuren open te houden, wist het trouwe publiek 
te bereiken en zorgde ervoor dat de cultuureducatie-deel-
nemers in live en online settings konden samenkomen. De 
organisatie leek wel van persconferentie naar persconferen-
tie te leven. Het omboeken van voorstellingen, het door-
berekenen van de gevolgen en het communiceren met de 
buitenwacht zorgden voor de nodige druk op de organisatie. 
Ook steeg het ziekteverzuim door COVID-19 en de gevolgen 
daarvan. 
 
De directie onderhield nauw contact met de leden van de 
Raad van Toezicht over de koers voor de midden- en lange  
termijn. Belangrijke vragen hierbij waren: hoe blijft de  
organisatie intact? Welke middelen zijn hiervoor nodig?  
En hoe kan Meervaart zich voor de komende jaren positi-
oneren als cultureel knooppunt van de stad? Het opereren 
tussen risicobeheersing en kansen benutten was de belang-
rijkste uitdaging.  
 
De diverse soorten expertises (financieel, inhoudelijk, nieuw-
bouw, juridisch) binnen de RvT maakten het mogelijk om 
deze uitdaging goed aan te gaan met de directie. De finan- 
ciële impact was enorm, maar door een sterke positie binnen 
het veld maakte de Meervaart goed aanspraak op verschillen-
de steunmaatregelen van de overheid.  
 
De programmatisch-inhoudelijke expertise binnen de Raad 
van Toezicht kreeg een nieuwe impuls met de komst van 
Farnoosh Farnia als nieuw lid. Zij is medeoprichter van de 
Mezrab Storytelling School en jongerentheater DEGASTEN. 
Ook was zij o.a. adviseur voor het Fonds Podiumkunsten en 
werkt binnen de thema’s programmering & diversiteit en 
inclusief werken van het Oerol festival. 

Voor het nieuwbouwdossier besloot de RvT een kernteam op 
te stellen van twee vertegenwoordigers (Cees van Boven en 
Larissa Keijzer). De expertise lag in de ambtelijk-bestuurlijke 
processen en juridische implicaties van het nieuwbouw-
vraagstuk. De Meervaart heeft grote stappen gezet op dit 
dossier. Het hoogtepunt was het besluit waarin de Gemeen-
teraad heeft ingestemd met een nieuwe locatie voor de 
Nieuwe Meervaart. Een nieuw cultureel knooppunt wordt 
ontwikkeld waar het leren, maken en presenteren in een 
gebouw samen zullen komen. Deze uitgangspunten bieden 
genoeg houvast om door te gaan richting een investerings-
besluit in 2022. De RvT benadert de kansrijke positie van de 
Meervaart met een open en betrokken vizier.
De RvT agendeerde tijdens de vergaderingen met de directie 
ook het vraagstuk over continuïteit en samenstelling van 
de leden. Brechje Nollen en Larissa Keijzer hebben in 2022 
een termijn van zes jaar bereikt. De doorstroom en aanstel-
ling van nieuwe krachten zal in 2022 verder vorm krijgen. 
De kernvragen hierbij zijn: welke kennisgebieden heeft de 
RvT nodig? Hoe is de interne dynamiek en balans tussen de 
leden?  
 
De Meervaart zal zich de komende jaren goed moeten inzet-
ten om een krachtig team klaar te stomen voor de toekom-
stige organisatie van de Nieuwe Meervaart, de impact van 
de COVID-19 crisis nauwlettend monitoren en de rol binnen 
het culturele veld verder versterken. Zonder twijfel zal de 
Meervaart slagen in haar missie om het cultureel knooppunt 
van vandaag te zijn voor Amsterdam. 
 
2021 was een spannend en uitdagend jaar voor Meervaart. 
De Raad van Toezicht is trots op de veerkrachtigheid van het 
hele team dat kansen wist te benutten in moeilijke tijden!

— Larissa de Meijer-Keijzer
     Voorzitter, Raad van Toezicht
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5.7 Ondernemingsraad 
In 2021 nam de ondernemingsraad 
afscheid van Ilana Tetenburg en 
verwelkomde zij Robert Kortbeek  
als nieuw lid. De OR heeft het 
afgelopen jaar intensief gesprekken 
gevoerd met de directie en (nieuwe) 
medewerkers. Daarbij stond met 
name het welzijn van de medewer-
kers voorop. Het wisselvallig en  
grillig verloop van de pandemie, 
overheidsmaatregelen en de 
daarmee gepaard gaande onze-
kerheid heeft zijn weerslag op de 
medewerkers gehad. De OR was 
een luisterend oor en dacht mee, 
en adviseerde om het thuiswerken 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
Denk daarbij aan materiële onder-
steuning, maar ook aansturen op 
een flexibele dagindeling die het 
welbevinden ten goede komt.

Los hiervan heeft de OR ook een  
actieve rol in het nieuwbouwproces 
en de bijbehorende taskforces. Hier-
mee behartigt de OR de belangen 
van het bedrijf en het personeel ook 
alvast voor de toekomst.

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

NAAM AFDELING FUNCTIE

JAN PAUL RODRIGUES 
PEREIRA

TECHNIEK VOORZITTER

CHANTAL METGOD MEETINGS & EVENTS SECRETARIS

JEROEN GORISSEN TECHNIEK LID / 
VICE-VOORZITTER

ROBERT KORTBEEK DUTYMANAGEMENT LID

KYARA HOEKERSWEVER TALENTONTWIKKELING  
& EDUCATIE

LID
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6
Toelichting op het 
financieel verslag

JAARVERSLAG 2021 34

6.1 Toelichting

Met 2021 startte het tweede jaar met de 
coronapandemie als oorzaak van maan-
den lockdown of capaciteitsbeperkende 
maatregelen.   
 
Maandenlang was het niet mogelijk om voorstellingen  
voor een live publiek te spelen. Wel werden de zalen 
waar mogelijk gebruikt voor repetities en werden er 
diverse livestreams georganiseerd zodat er vanuit 
huis een voorstelling kon worden beleefd. 
 
Het was een ingewikkeld jaar voor het hele team  
door de vele verplaatsingen van voorstellingen en ook 
voor de afdeling Talentontwikkeling & Educatie waar 
lessen en workshops toch weer gestaakt werden ter-
wijl ze net weer mochten. Voor de afdeling Meeting 
& Events was het niet anders: verplaatsen, contact 
met de klant houden en waar mogelijk doen wat op 
veilige wijze kon. Het heeft ook de veerkracht van het 
Meervaart-team aangetoond, dat steeds weer op zoek 
ging naar dat wat wel mogelijk was. 
 
De organisatie heeft kunnen doordraaien dankzij 
de exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam 
aangevuld met de landelijke tegemoetkomingen in 
verband met COVID-19: NOW en TVL. Meervaart  
heeft hierdoor geen arbeidscontracten hoeven te ver-
breken of aanpassen en kon ook nog iets betekenen 
voor de vele zzp’ers die bij Meervaart betrokken zijn 
door zzp’ers bijvoorbeeld een week langer te laten 
doorberekenen bij een nieuwe lockdown. 
Door de ontvangen subsidie en bijdragen is de  
vermogenspositie versterkt en heeft Meervaart voor 
de risicoplekken in de organisatie bestemmingsre-
serves kunnen vormen waar verwachte verliezen in 
de toekomst (deels) uit kunnen worden gecompen-
seerd.  
 
Per balansdatum kan Meervaart aan haar kortlopen-
de verplichtingen voldoen. 
 

Door het positieve resultaat heeft Meervaart geen 
recht op de aangevraagde extra gemeentesubsidie 
inzake “Culturele instellingen in zwaar weer als ge-
volg van coronamaatregelen, fase 3”. Het ontvangen 
voorschot hiervoor zal worden terugbetaald. 
 
Inzake onderhoud aan het gebouw is een risicolijst 
opgesteld van installaties en gebouwonderdelen die 
extra gemonitord worden. De onderhoudsreserve 
zal vooralsnog worden aangevuld met de jaarlijkse 
geoormerkte bijdrage van € 425.000. Het devies  
blijft “schoon, heel en veilig, ook met uitzicht op 
de Nieuwe Meervaart. We zullen groot onderhoud 
aan delen van het gebouw en de installaties blijven 
uitvoeren zodra deze niet meer op een acceptabel 
niveau functioneren en een risico vormen. De basis 
hiervoor blijft het bijgestelde meerjaren onderhouds-
plan dat in 2020 werd opgesteld en de risico-inventa-
risatie door de afdeling Techniek & Gebouwbeheer.  
 
Per balansdatum zijn er geen posten van het  
onderhoudsplan slechter dan onderhoudsniveau 3 
(standaard van de gemeente Amsterdam).
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6.2 Vooruitblik 2022

Meervaart zet sterk in op de herstart 
van culturele activiteiten met volle 
capaciteit in 2022. 
 
Momenteel kunnen we (de culture-
le sector) niet inschatten hoe een 
mogelijk consumentenherstel gaat 
verlopen. Gaan de mensen toch 
massaal naar het theater als het weer 
mag? Zijn we bepaalde dynamieken 
of doelgroepen (deels) kwijt? Ook op 
het gebied van Talentontwikkeling 
& Educatie is het maar de vraag in 
hoeverre we weer evenveel inschrij-
vingen zullen hebben in 2019. 
 
Het is de verwachting dat het wel 
enige jaren zal duren eer de bezet-
ting weer op een goed niveau is.  
Dit geldt zowel voor de voorstellin-
gen en culturele educatie als ook 
voor de zalenverhuur door Meetings 
& Events. 
Meervaart heeft altijd een substan-
tiële dekking voor haar activiteiten 
kunnen vinden in die verhuurinkom-
sten, maar in de meerjarenaanvraag 
bij het Kunstenplan 2021-2024 ook 
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
het risico in de afhankelijkheid van 
deze inkomsten. 
Meervaart heeft echter geen extra 
subsidie gekregen binnen het 
Kunstenplan. Ook heeft Meervaart 
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
de te lage algemene (risico) reserve. 
Door versterking van de risicoreserve  
zet Meervaart een belangrijke stap 
in de risicobeheersing en door het 
vormen van bestemmingsreserves 
inzake risicoproducties en talentont-
wikkeling en educatie kan Meervaart 
de beoogde belangrijke extra doelen 
uit het beleidsplan voor 2021-2024 
veilig stellen. 
 
Voor Talentontwikkeling & Educatie 
gaat het over de Labs: de aansluiting 
tussen Meervaart Jong en Meervaart 
Studio enerzijds en Meervaart Studio 
en de beroepsopleidingen anderzijds 
door middel van masterclasses.  
Voor Meervaart Programmering en 
Productie gaat het om het uitbren-
gen en inhalen van de eigen produc-
ties Jihad van liefde en REMLA en 
de deelname van Meervaart in een 
aantal grote producties met huisge-
zelschappen en andere samenwer-
kingspartners. Dit zijn belangrijke 
voorbeeldprojecten.

VERKORTE BEGROTING 2022 MEERJAREN 
BEGROTING

INTERNE 
BEGROTING

Directe inkomsten 2.201 1.921

Indirecte inkomsten 1.707 1.426

Subsidies en fondsbijdragen 2.985 3.123

TOTAAL OPBRENGSTEN 6.893 6.470

Beheerlasten 2.252 2.210

Activiteitenlasten 4.463 4.561

TOTAAL KOSTEN 6.715 6.771

Rentebaten/-lasten 

incidentele baten/COVID-19 e.a.

-40 -40

400

RESULTAAT 138 59

Bestemmingsfonds MOP 138 138

Bestemmingsreserves - -79
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6.3. Subsidiënten, fondsen en opdrachtgevers
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