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BESTUURSVERSLAG 2021 

1.        INLEIDING       

 
In de zomer van 2020 werd onze aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst positief 
beoordeeld, maar omdat de middelen van het fonds niet toereikend waren, afgewezen. Ondanks 
een hoog percentage aan eigen inkomsten is subsidie een voorwaarde om de activiteiten van het 
Bostheater te kunnen voortzetten. 
 
De roep om steun vanuit onze eigen organisatie, alsmede van de bespelers, de partners en vele 
bezoekers werd zowel door Amstelveen als door Amsterdam ter harte genomen. Het belang van het 
Bostheater voor de regio werd door beide gemeenten erkend. Na een lange periode van 
onzekerheid werd begin april 2021 duidelijk, dat de gemeente Amsterdam een subsidie zou 
toekennen voor de periode 2021-2024. Ook de gemeente Amstelveen besloot bij te dragen aan de 
financiering van onze activiteiten. Hiermee is het voortbestaan van het Bostheater tot onze grote 
opluchting voor de komende jaren veiliggesteld. 
  
Het voorlopig ontwerp voor de renovatie van het theater werd eveneens goedgekeurd. Echter, al 
snel werd duidelijk dat het door de gemeente Amsterdam gereserveerde bedrag niet toereikend zou 
zijn om het achterstallig onderhoud aan te pakken en aan het ambitieniveau van het theater 
tegemoet te komen. 
  
2021 werd, net als 2020, gedomineerd door de corona-pandemie, die de wereld in haar greep hield. 
Dit heeft een grote stempel gedrukt op onze programmering en op ons beleid. Het is 
bewonderenswaardig hoe de medewerkers en de bespelers zich ondanks alle onzekerheden die de 
pandemie met zich meebracht, zijn blijven committeren aan het Bostheater. 
  
Dat het Bostheater zich slecht in een hokje laat duwen is zeker ook dit jaar zowel zijn kracht als zijn 
zwakte gebleken. Het openluchttheater is geen lijsttoneel en toch spelen de grootste Nederlandse 
gezelschappen hun voorstellingen op ons immense podium. Het Bostheater verhoudt zich tot de 
blackbox en the white cube, maar is nooit zwart wit. Het Bostheater is rijk aan alle tinten groen en 
dat vraagt soms om met een andere bril naar ons theater te kijken. 
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2. OVER HET BOSTHEATER 

  

MISSIE  

In het Amsterdamse Bos verandert elke zomer een bos in een theater, verandert de openbare 
ruimte (waar gewandeld en gesport wordt) in het domein van de verbeelding. Vanaf de entree loopt 
het publiek tussen de bomen door naar een open plek. Dit is een kernachtige metafoor voor wat 
theater kan zijn: een open ruimte onder de blote hemel, maar vooral ook een open ruimte in onze 
geest.  

Het Amsterdamse Bostheater is een theater voor een breed en divers publiek. Het heeft een 
kwalitatief en inhoudelijk programma van verschillende podiumkunsten. Het is  een theater dat voor 
iedereen toegankelijk is en waar iedereen welkom is. Bezoekers gaan voor een magische beleving op 
avontuur in de natuur.  

De programmering van het Bostheater rust op drie pijlers: een inhoudelijke en artistieke fascinatie, 
vakmanschap en ontwikkeling en tot slot de relatie met het publiek.  

Het Bostheater biedt tijdens de zomermaanden een rijk gevarieerd en laagdrempelig cultureel 
aanbod voor jong en oud. Verbeelding en verbinding van de bezoekers staan centraal in het 
Bostheater. Het vermogen van de mens om zich een andere werkelijkheid voor te stellen, is een 
hoopvol, prachtig doch levensgevaarlijk vermogen, dat onderzocht en getraind moet worden, voor 
we het in het echt inzetten. Theater is als de speeltuin van het echte leven. 

Onze voorstellingen zijn een reflectie op de manier waarop wij samenleven. Bezien met de afstand 
van de metafoor, spiegelt het toneelstuk de maatschappij met al haar problemen en mogelijkheden. 
Ons engagement ligt in het feit dat we een ruimte willen creëren waarin mensen en denkbeelden 
elkaar kunnen ontmoeten. Een visie op gezamenlijkheid, die doorklinkt in alle lagen van onze 
organisatie. 

De beleving van de toeschouwers begint bij de manier waarop wij, als gastheren en gastvrouwen van 
het theater, hen aanspreken en ontvangen. Die eerste ontmoeting is als het ware ‘de proloog’ van 
alle voorstellingen, presentaties en concerten. De open plek in het bos is van iedereen. Mensen 
komen hier vaak al uren van tevoren om samen te eten en te genieten van het buiten zijn, weg van 
alledaagse beslommeringen en de hectiek van de stad. Op de tribunes van het Bostheater heerst zo 
een gevoel van saamhorigheid en ontspanning. 

De toeschouwer wordt hier aangesproken op al haar zintuigen, verbeeldingskracht en 
denkvermogen. De open ruimte, de hoge bomen en het grote podium dat zich leent voor grote 
beelden, scheppen ruimte voor grote gedachten. Zingeving en vermaak vallen hier moeiteloos 
samen. Schoonheid en banaliteit worden samen gevierd. Onze ambitie is om te spelen met de 
dubbelzinnigheid van theater: een feest om te vieren met daaraan ten grondslag een diepe ernst. 
Deze ernst mag gerust door het vermaak heen schijnen. 

Wij willen een groot en breed publiek een collectieve ervaring bieden die meer is dan alleen het 
bijwonen van een voorstelling. Laagdrempeligheid en gastvrijheid zijn voorwaarde voor het creëren 
van de beoogde saamhorigheid. 
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DOELSTELLINGEN 
Het Bostheater is in haar 38-jarig bestaan uitgegroeid van een producerend gezelschap met één 
grote zomervoorstelling naar een presenterende schouwburg met verschillende podiumkunsten. Het 
theater is geopend van mei tot en met september. 

De voornaamste doelstelling van het Bostheater is het presenteren van professionele 
podiumkunsten voor een breed publiek. Het uitnodigende aanbod, de toegankelijke locatie, het 
vriendelijke prijsbeleid en het kunnen meebrengen van eigen consumpties door de bezoekers zijn 
voorwaarden om deze doelstelling te bewerkstelligen. 

Talentontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met het Bostheater. Met het oog op de toekomst van 
de podiumkunsten is het noodzakelijk om plaats te bieden aan nieuw talent. 
Zo is Boslab een plek waar jonge, professionele makers buiten het zomerseizoen onderzoek kunnen 
doen, materiaal kunnen uitproberen en gebruik kunnen maken van de locatie en de repetitieruimte. 
In de zomermaanden presenteren deze makers hun werk in het Boslab Theaterfestival. Het 
Bostheater ondersteunt hen daarbij zowel op artistiek inhoudelijk, als op productioneel en zakelijk 
vlak. 
  

DUURZAAMHEID 

Wij werken volgens het principe ‘People, profit, planet’. Wij streven ernaar om de drie elementen 
mens, milieu en welvaart op harmonieuze wijze te combineren. In ons theater is het milieu, in de 
vorm van het bos, alom aanwezig. De bomen en de sterren vormen, samen met de mensen die het 
theater bevolken, de ziel van het Bostheater. Het bos is ons huis, onze inspiratie en ons decor. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat wij constant bezig zijn om duurzaam en milieubewust te produceren en 
te innoveren. Dit doen we onder meer door afval te scheiden en het publiek aan te sporen dit ook te 
doen, consumpties worden geschonken in recyclebaar plastic dat na gebruik apart wordt 
ingezameld. Daarnaast is de verlichting inmiddels grotendeels vervangen door LED en indien 
mogelijk wordt materiaal dat afkomstig is uit voorstellingen hergebruikt voor de bouw van 
voorzieningen op het terrein. We streven ernaar zoveel mogelijk samen te werken met lokale 
partners voor de inkoop van producten. 
  

CORONA 

De impact van de corona-pandemie was groot, zowel in de voorbereidingsperiode als tijdens het 
seizoen zelf. In de aanloop naar de zomer was het lange tijd onzeker of, en zo ja wanneer, de 
theaters weer open mochten. Met alle bespelers hebben we dan ook verschillende scenario’s 
uitgewerkt, zodat we konden inspelen op de steeds veranderende maatregelen. 

In het voorjaar heeft de gemeente Amstelveen, die het Bostheater zijn exploitatievergunning 
verleent, toestemming gegeven om de tribune in gebruik te nemen, op voorwaarde dat de 
bezoekersstroom duidelijk aangegeven zou worden. De oude bar, die bovenaan de tribune stond, 
mocht echter niet open, omdat de ruimte te smal was om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 
Hierop is besloten om, met steun van het Kickstart Cultuurfonds, een nieuwe bar te bouwen op het 
plein bij de entree. Deze uit nood geboren verhuizing heeft de voorheen sobere entree omgetoverd 
in een prachtige, blijvende theaterfoyer. 
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De concerten die in mei gepland stonden, werden vanwege de lockdown geannuleerd en verplaatst 
naar later in het seizoen. 

In juni werd er eindelijk groen licht gegeven voor de heropening van de theaters, zij het op zeer 
kleine schaal. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenpodia. 
De maximale bezoekerscapaciteit ontwikkelde zich van 30, naar 50, naar 300 met 1,5 meter afstand, 
tot uiteindelijk twee derde van de capaciteit (1000 bezoekers) op vertoon van een 
coronatoegangsbewijs (QR-code). Deze laatste versoepeling had alleen nog consequenties voor de 
concerten, maar verder kon alle geplande programmering doorgang vinden. Voor de première van 
de hoofdvoorstelling, Hollandsch Glorie, was deze timing uitermate gelukkig. 

Ons optimisme over de versoepelingen moesten we echter al snel bijstellen. Het publiek was 
terughoudend om het theater te bezoeken. Een groot deel van de bezoekers bleek nog niet in het 
bezit te zijn van een QR-code, omdat zij nog in afwachting waren van een tweede inenting. Toen 
vervolgens de maatregel werd ingevoerd dat het toegangsbewijs pas actief werd twee weken na de 
tweede prik, betekende dit dat veel mensen afzagen van hun bezoek aan het theater of hun bezoek 
verplaatsten naar een datum later in het seizoen. De maatschappelijke tendens om uitgesproken 
voor of tegen de overheidsmaatregelen te zijn, zorgde voor opvallend felle e-mails en telefoontjes. 
Daarin namen nogal wat mensen het het Bostheater kwalijk dat het zich conformeerde aan het 
overheidsbeleid. 
  
De controle van het coronatoegangsbewijs bleek meer voeten in de aarde te hebben dan we hadden 
voorzien. Het controleren van de QR-codes zorgde voor veel extra personele belasting. Een deel van 
de vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen in het Bostheater, deinsde ervoor terug om zich aan te 
melden uit angst voor contact met grote groepen mensen. Omdat het gebruik van de CoronaCheck-
app voor iedereen nieuw was, had lang niet iedereen het bewijs bij de hand, waardoor de controle 
soms lang dreigde te duren. Dit betekende dat er regelmatig mensen van kantoor moesten 
bijspringen. Hierdoor werd in hoge mate voorkomen dat er lange rijen ontstonden en waren er bij de 
coronacheck nauwelijks strubbelingen met de bezoekers. Sterker, er is tijdens de check ook heel veel 
gelachen. 
 
De medewerkers en spelers waren ingedeeld in bubbels, zodat er binnen deze bubbels gewoon 
gewerkt kon worden. Iedereen die naar het Bostheater kwam om te werken, moest zichzelf vooraf 
testen om er zeker van te zijn dat hij of zij een ander niet kon besmetten. 
Voor zover bekend hebben er dan ook geen besmettingen plaatsgevonden in het Bostheater, noch 
bij onze medewerkers (in de breedste zin van het woord), noch bij ons publiek. 
  
Bij de kleinschaliger voorstellingen, zoals Boslab en de jeugdprogrammering, is ervoor gekozen om 
de 1,5 meter-regel aan te houden, waardoor een coronatoegangsbewijs niet nodig was. Het verschil 
in capaciteit bij Boslab was niet erg groot en bij de jeugdprogrammering mochten kinderen tot 12 
jaar wel naast elkaar zitten, waardoor ook hier de capaciteit slechts in beperkte mate afnam. 
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De concerten die gepland stonden in 2021, hadden vrijwel allen reeds in 2020 plaats zullen vinden. 
Ze zijn destijds wegens de coronabeperkingen een jaar doorgeschoven. Ze waren vrijwel allemaal 
uitverkocht maar konden helaas niet plaatsvinden als gevolg van de door de overheid gestelde 
maatregel, die slechts twee derde van de zaalbezetting toestond. 
De buitenlandse acts die gepland stonden, hadden al eerder hun tours gecanceld.  
 
RENOVATIE 
De bijzondere situatie deed zich voor, dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst de structurele 
subsidie voor de exploitatie van het Amsterdamse Bostheater niet kon honoreren, terwijl de 
gemeenteraad van Amsterdam een jaar eerder volmondig 1,5 miljoen euro had toegezegd voor een 
renovatie. Het voorlopig ontwerp daarvan is in december 2021 goedgekeurd, zij het dan met enkele 
maanden vertraging als gevolg van voornoemde subsidieperikelen. Het is ondertussen duidelijk 
geworden dat de gemeentelijke financiering van de renovatie voornamelijk betrekking zal hebben op 
het achterstallig onderhoud van het theater. Het beton van de tribune moet vervangen worden, aan 
het groen in en rond het theaterterrein is sinds de bouw in de jaren vijftig niets gedaan en de 
infrastructuur aan kabels, die nu nog voor een deel in de bomen hangt, moet voor de continuïteit en 
de veiligheid worden ingegraven. 
  
De investering ten behoeve van de exploitatie is hiermee grotendeels komen te vervallen. Het 
Bostheater zal daarom zelf moeten investeren en partners moeten vinden om bij de renovatie zaken 
mee te kunnen nemen ter verbetering van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen 
van lichtmasten, het uitbreiden van opslagcapaciteit, de verbetering van de entree en van de 
publieksfaciliteiten. 
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3. PROGRAMMA 

Gedurende de hele zomer overheerste het gevoel dat we geluk hadden dat het theater open kon. 
Het enthousiasme waarmee gewerkt werd, was groter dan ooit. Bij de spelers was op ontroerende 
wijze zichtbaar hoezeer ze ervan genoten weer te kunnen spelen voor publiek. 
Het Bostheater bleek met zijn buitenlocatie voor een aantal gezelschappen en organisaties het 
antwoord om geplande activiteiten toch door te kunnen laten gaan. Zo heeft de theaterschool een 
deel van zijn lessen naar het Bostheater verplaatst, konden we eindejaars-uitvoeringen van 
verschillende dansscholen verwelkomen en plaats bieden aan een aantal gezelschappen die door de 
beperkingen geen speel- of werkplek hadden.  
 

PRODUCERENDE ACTIVITEITEN  

  
HOLLANDSCH GLORIE  | Toneelgroep Oostpool 
De grote zomervoorstelling, Hollandsch Glorie, stond oorspronkelijk gepland voor de zomer van 
2020, maar is vanwege de beperkingen doorgeschoven naar 2021. Deze voorstelling speelde zeven 
weken. Dit was de eerste productie van het nieuwe Oostpoolteam, met regisseur Charli Chung onder 
supervisie van artistiek directeur Daria Bukvic. De cast was groot, overwegend jong en 
multicultureel. 
  
Het verhaal speelde zich af in het Nationaal Historisch Museumpark (een verwijzing naar de soap 
rond het mislukte Nationaal Historisch Museum). Hier zien verveelde schoolklassen al tien jaar een 
gedateerde educatieve show over de evolutie van de aapmens, epische zeeslagen en tragische 
liefdesverhalen. Dit gaat goed, totdat onder de medewerkers een existentiële crisis uitbreekt: welk 
verhaal dient hier nu eigenlijk te worden uitgedragen? Wie zijn ‘wij’, en wat is nog onze gedeelde 
identiteit? Een voorstelling die in al zijn ongemakkelijkheid en humor een kritische noot levert op 
hoe wij in Nederland omgaan met ons koloniale verleden. 
Een gigantisch groen decor, prachtige kostuums, talloze geluidseffecten, het gehele team van 
Oostpool heeft alles uit de kast getrokken voor dit spektakel. 
  
BOSLAB THEATERFESTIVAL 
Sinds 2018 staat het Bostheater elke zomer twee weken lang in het teken van het Boslab 
Theaterfestival, waar iedere avond 10 tot 12 korte voorstellingen van nieuwe theater- en 
dansmakers te zien zijn. De voorstellingen zijn ingedeeld in vier routes, met drie voorstellingen per 
route. Bezoekers kochten een kaartje voor één route op een avond.  
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Het festival was een logisch vervolg op negen jaar Boslab, waarbij steeds drie jonge makers een 
korte voorstelling maakten. Boslab theaterfestival professionaliseert in rap tempo en de 
aanmeldingen verdubbelen ieder jaar. De kwaliteit van de aanmeldingen voor het festival van 2021 
was opvallend hoog.  

Uit de aanmeldingen zijn 12 makers en voorstellingen geselecteerd: 
B O S       Collectief Brugman 
The Bird is Still Alive     Janna Adank & Anne Hofman   
Aokigahara / Zee van groen    Erasmus Mackenna 
Rebecca      Dagmar Ketelaers & Annabelle Hinam 
Wortelschieten      Mezrab 
Recht op de Hemel     Collectief Blauwdruk 
. (punt)       Aleksej Ovsiannikov 
Scènes uit een toekomstig gedeeld verleden  Anouk Friedli 
Vanaf hier      Fee Reynaert 
Sick, Trance, Glory, Mud     Zephyr Brüggen 
Impasse (week 1)     Dinda Provily & Jurjen Zeelen 
Ergens Op de Wereld Is het Stil (week 2)   Sebastiaan de Bie & Levi Middendorp 

Alle makers kozen voor speellocaties midden in het bos, waar zij met beperkte voorzieningen 
verrassende en prachtige voorstellingen maakten. Opvallend en bijzonder was de grote 
saamhorigheid en onderlinge behulpzaamheid binnen de groep.  

 
PRESENTERENDE ACTIVITEITEN  
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DE DRIE BIGGETJES EN HET WOLFSPAK | De Toneelmakerij 
Vier weken lang sjeesten de drie biggetjes al zingend op hun stepjes door het bos, werd er veel 
geruzied over hoe een veilig huis te bouwen en stond plotseling weer die vervelende wolf voor de 
deur. Of toch niet? 
Deze geestige voorstelling, met geweldige muziek, zorgde keer op keer voor flink wat geschater en 
wolvengehuil. 
  
FOREST FILMFESTIVAL | Cinetree 
Tijdens het Forest Filmfestival wordt het Bostheater omgetoverd tot een enorme 
openluchtbioscoop. Met de maar liefst 11 films die deze zomer werden vertoond, lijkt het publiek dit 
nieuwe onderdeel van de Bostheater-programmering in het hart te hebben gesloten. 
Op het programma stonden Moonrise Kingdom, Le fabuleux destin d’Amelie Poulain, en Nice People 
(in samenwerking met Simavi), alsmede de Nederlandse voorpremières van The Father, Sacred 
Water, Life of Pi, Les petits mouchoirs, EMA, Across the universe, Call me by your name en Stray. 
Voor Les petits mouchoirs zijn, in samenwerking met de gemeente Amstelveen, vele 
zorgmedewerkers uitgenodigd, als dank voor hun extra inzet tijdens de pandemie. En, voor het eerst 
in de geschiedenis van het Bostheater, waren bij de documentaire Stray de rollen omgedraaid en 
konden honden hun baasjes meenemen naar de film. Deze avond was een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
 
DE DINGEN DIE BEGRAVEN LIGGEN | Orkater en De Nieuwkomers 
Deze voorstelling, die oorspronkelijk zou spelen op Oerol, was de openingsvoorstelling van het 
Bostheaterseizoen. De dingen die begraven liggen is een ode aan de zoekende mens. Een roadtrip 
zonder wegbeschrijving, met vragen zonder antwoord. Acteurs: Simme Jaspers en Jurjen Zeelen. 
  
STORYTELLING | Mezrab 
In een intieme setting op het terras van de nieuwe bar vertelden storytellers van over de hele wereld 
verhalen over mythen onder begeleiding van live muziek. 
  
DIKKIE DIK EN DE TAART | Joes 
Deze voorstelling over een zingende en dansende oranje kater die jarig is, was een grote hit onder 
de jongste bezoekers van het Bostheater. 
  
WHYNOT | Landscaping 
Landscaping is een interdisciplinaire onderzoeks- en performance serie, waarin een aantal artiesten 
de relatie tussen mens en landschap onderzoekt. Dit landschap verandert voortdurend door de 
bewegingen en sporen die mensen achterlaten. Langs een route werd een dans uitgevoerd, die de 
bezoekers meenam naar een open veld achter het Bostheater. 
   
LIVE AT CONCERTEN 
Vanwege de onzekere situatie gingen we financieel uit van 10 concerten, terwijl er 25 gepland 
stonden. Waarvan de meesten doorgeschoven uit 2020. 
Uiteindelijk kon geen enkel concert doorgang vinden vanwege de beperkingen. De buitenlandse acts 
waren op voorhand al afgevallen omdat de tournees gecancelled waren. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

De nieuwe locatie van de bar heeft ervoor gezorgd dat deze veel zichtbaarder is. De ruimere opzet 
en het terras op het plein maken het bovendien een uitnodigende plek om voor of na de voorstelling 
een drankje te drinken. Naast de verkoop van picknickmanden zijn we gestart met de verkoop van 
Bosburgers. Zowel de picknick als de burger worden vers bereid.  
De bezoekers waren erg lovend over de gezellige entree en de kwaliteit van het eten.  

VERHUUR 

In de wintermaanden wordt normaal gesproken het Boshuis verhuurd. Deze inkomsten dragen bij 
aan de exploitatie. Hierdoor kunnen we activiteiten bekostigen die weinig publieksinkomsten 
genereren, maar die wel bijdragen aan het profiel van het Bostheater. In 2021 is in tegenstelling tot 
het Boshuis juist de buitenlocatie vaker verhuurd. Het bleek dat deze een ideale plek was waar 
organisaties hun activiteiten, ondanks de beperkingen, wel konden laten plaatsvinden. 
  
  

4. TOELICHTING OP KWANTITATIEVE PRESTATIEAFSPRAKEN 

Het aantal producerende activiteiten wijkt flink af van de begroting. Het Boslab Theaterfestival 
speelde gedurende 10 avonden, maar per avond speelden er 12 voorstellingen. Dit betekent dat er 
niet 10, maar 120 activiteiten waren. 

Hollandsch Glorie was begroot op de coronamaatregelen van de zomer van 2020, waarbij er 1,5 
meter afstand gehouden moest worden. Met een maximale bezoekerscapaciteit van 300 bezoekers 
was besloten om op vrijdag- en zaterdagavond ook een vroege voorstelling in te lassen, om op deze 
manier meer bezoekers te kunnen ontvangen. 
Met de invoering van het coronatoegangsbewijs per 1 juli 2021, mochten we weer twee derde van 
de capaciteit benutten. Hierop is toen besloten de vroege voorstellingen op vrijdag en zaterdag te 
laten vervallen. Daarnaast zijn er drie voorstellingen uitgevallen omdat een deel van de cast in 
quarantaine zat. In totaal zijn er daarmee 12 voorstellingen komen te vervallen en 3 zijn er 
uitgevallen. 
  
Het was de intentie om De Drie Biggetjes en het Wolfspak te coproduceren met De Toneelmakerij. 
Vanwege de onzekerheid die de subsidieperikelen en de coronamaatregelen met zich meebrachten, 
heeft het Bostheater zich uit deze coproductie moeten terugtrekken. De voorstelling is in dit verslag 
naar de presenterende activiteiten verplaatst. 
  
De voorstelling De Drie Biggetjes en het Wolfspak ging van start bij aanvang van de zomervakantie. 
Na een coronajaar waarin veel mensen niet op vakantie waren geweest, leek het alsof iedereen bij 
aanvang van de vakantie massaal vertrok. We zagen dit terug in de bezoekerscijfers van Hollandsch 
Glorie, maar ook bij De Drie Biggetjes. In de tweede speelperiode, na de Boslab-break, was de 
voorstelling iedere dag nagenoeg uitverkocht. Dit gold ook voor Robin Hood van Het Kleine Theater 
en voor Dikkie Dik van Joes. 
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De voorstelling van Bodil de la Parra stond gepland in mei 2021. Aangezien de theaters toen nog 
gesloten waren kon deze voorstelling niet doorgaan. Hiervoor in de plaats is in juni de voorstelling 
De Dingen die begraven liggen van Orkater geprogrammeerd. Dit gebeurde in samenwerking met de 
Nieuwkomers. In eerste instantie zou dit voor 30 bezoekers per voorstelling zijn, maar op de valreep 
werden de maatregelen versoepeld naar maximaal 50 bezoekers per voorstelling. Dit maximum gold 
ook voor de optredens van Mezrab. 

Bij de eerste drie filmavonden van het Forest Filmfestival gold de 1,5 meter-regel. Door het uitvallen 
van alle Live At concerten ontstond er ruimte om 4 extra filmavonden te programmeren. 
  
Er stonden voor het zomerprogramma 154 activiteiten gepland. Uiteindelijk zijn dit er 251 
geworden. Zonder de correctie van het aantal Boslab-voorstellingen (van 10 avonden, naar 120 
uitvoeringen) zou het totaal uitkomen op 141 uitvoeringen. Per saldo zijn er 13 minder 
voorstellingen uitgevoerd dan gepland. Dit verschil komt met name door het uitvallen van de 10 
begrote Live At concerten, de correctie van de vroege voorstellingen en het daadwerkelijke uitvallen 
van drie voorstellingen van Hollandsch Glorie. 
  

VRIJKAARTENBELEID 

Van de 26.704  entreekaarten waren er 3.320 vrijkaarten. Het Bostheater maakt in de regel alleen 
gebruik van vrijkaarten voor relaties bij premières en pers. Overige vrijkaarten worden vergoed op 
basis van de partage afspraak. Dit laatste geldt ook andersom voor onze partners, alleen krijgen zij 
ook vrijkaarten voor de acteurs en in sommige gevallen voor partners en sponsoren. 

De inleidingen bij Hollandsch Glorie waren vrij toegankelijk. Deze zijn door 685 personen bezocht. 
Een groot deel van de vrijkaarten is afgenomen door Cinetree ten behoeve van hun 
samenwerkingspartners. Voor de Forest Filmavond voor de Amstelveense zorgmedewerkers hebben 
we bijna 450 gratis kaarten uitgegeven. 

De vrijkaarten voor Hollandsch Glorie gingen grotendeels naar genodigden voor de première. De 
overige vrijkaarten zijn medewerkers- en relatiekaarten. 
  

5. STAKEHOLDERS EN PARTNERS  

De belangrijkste stakeholders waren het publiek en de gezelschappen en organisaties waarmee we 
hebben samengewerkt. Het Bostheater was een van de weinige plekken waar deze zomer gespeeld 
kon worden. 
  
De belangrijkste stakeholders van het Bostheater zijn: 

· Publiek 
· Gemeente Amsterdam 
· Gemeente Amstelveen 
· Alliantiepartner ITA 
· Concertpartner Live At ( Friendly Fire en Evotions) 
· P60 en Schouwburg Amstelveen 
· Vrijwilligers en medewerkers 
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In de programmering werkt het Bostheater samen met een aantal vaste partners. 
  
Live At is onze concertpartner. Friendly Fire is een van de grootste booking agencies van Nederland. 
Hun grote expertise op het gebied van concerten en festivals alsmede hun uitgebreide netwerk van 
artiesten maakt dat ze voor het Bostheater de uitgelezen concertpartner zijn. De komende jaren zal 
de nadruk liggen op de samenstelling van de programmering, zodat deze nog beter aansluit bij het 
profiel van het Bostheater. 
  
Cinetree is onze filmpartner. We zijn met Cinetree een samenwerking aangegaan omdat ze 
films selecteren met een goed verhaal, films die inspireren en je aan het denken zetten. 
De filmavonden worden altijd voorzien van een contextprogramma. 
  
Internationaal Theater Amsterdam is onze alliantiepartner. Zij brengen de voorstelling in het 
Bostheater actief bij hun publiek onder de aandacht onder het mom ‘De stad uit, het bos in’. 
Daarnaast ondersteunt ITA ons op het gebied van marketing en PR. 
In 2022 wordt een langgekoesterde wens vervuld en zal ITA de grote zomerproductie voor haar 
rekening nemen. 
  
In samenwerking met De Vrije Universiteit van Amsterdam wordt er een contextprogramma rondom 
de grote zomervoorstelling verzorgd. Wekelijks reflecteren ervaringsdeskundigen en professoren 
vanuit verschillende invalshoeken op de voorstelling. Dit gebeurt in een kleine bijeenkomst, 
voorafgaand aan de voorstelling. Bezoekers van de voorstelling kunnen hier vrij toegankelijk aan 
deelnemen. 
  
We werken voor het Boslab Theaterfestival samen met Over het IJ, Karavaan, Orkater en de 
theaterscholen. Hierbij worden kennis over en ervaringen met nieuwe makers uitgewisseld, we 
proberen over en weer speelplekken te creëren, samen producties (financieel) te ondersteunen en 
we bieden werkruimte aan. In het kader van de nieuwe-makersregeling van het Fonds 
Podiumkunsten ondersteunen en begeleiden we, samen met Karavaan, Collectief Blauwdruk. 
  
Met de storytelling school van Mezrab, van oprichter Sahand Sahebdivani, zijn we een 
samenwerking aangegaan, omdat verhalen vertellen aansluit bij de verbeeldingswereld, die de 
programmering van het Bostheater oproept.De samenwerking bestaat eruit om de komende jaren 
vertellers die de opleiding bij Mezrab gevolgd hebben, een plek te geven in het Boslab 
Theaterfestival. Daarnaast zullen er aparte Mezrab thema-avonden geprogrammeerd worden. 
  
Jaarlijks werken we voor de grote zomerproductie samen met een gerenommeerd Nederlands 
gezelschap. In de periode 2021-2024 zijn dit Toneelgroep Oostpool, ITA, Orkater en De Warme 
Winkel. Tevens zal er in 2022 van het Noord Nederlands Toneel, met wie we  eerder al twee 
coproducties hebben gemaakt, de nieuwe locatievoorstelling ‘Underground’ te zien zijn. 

Voor de grote jeugdvoorstelling is een soortgelijke samenwerking gestart met De Toneelmakerij, 
Meneer Monster, De Bonte Hond en Het Kleine Theater. 
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6.  BEDRIJFSVOERING 

Ondanks alle onzekerheid die 2021 met zich meebracht, is het Bostheater doorgegaan, niet alleen 
met programmeren, maar ook met innoveren. Zo zijn er een nieuwe planningstool en een online 
vrijwilligersrooster in gebruik genomen,  is er gestart met de bouw van een nieuwe website en zijn 
we hard bezig om de plannen voor de renovatie rond te krijgen. Het team, dat voor een groot deel 
bestaat uit freelancers die vaak al jaren aan de organisatie verbonden zijn, heeft zich ondanks de 
onzekerheid loyaal getoond. We zijn er trots op dat het gelukt is het team bij elkaar te houden. Het 
geloof in de unieke organisatie is omgezet in innovatieve kracht. 
 

MARKETING & COMMUNICATIE 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen is er een nieuwe Marketing & Communicatie medewerker 
aangetrokken. Samen met onze partners en bespelers zorgde zij voor de online en offline marketing 
en werd de huisstijl doorgevoerd in het (bestaande) PR-beeld. 
  
Gezien de steeds veranderende coronaprotocollen was de informatievoorziening belangrijker dan 
ooit. De enorme toename (240%) in het aantal weergaven (het aantal bezoeken aan individuele 
pagina’s via een url of een link)  van de website (in 2021 bijna 1 miljoen) zal hier ook zeker mee te 
maken hebben gehad. De groei is ook zichtbaar in het aantal gebruikers (175%) en het aantal nieuwe 
gebruikers (175%). 
  
Bijna 750.000 mensen hebben berichten op of van onze Facebook-pagina gezien. Dit is een 
verhoging van 3,5% ten opzichte van 2020. We hebben 17.900 volgers op Facebook en 4.100 op 
Instagram. 
  
Ondanks dat we zeer tevreden kunnen zijn met de resultaten, zijn we ervan overtuigd dat er meer te 
halen valt uit PR & Marketing, en dan met name uit de online marketing. De huidige website is 
verouderd, waardoor resultaten slechts beperkt meetbaar zijn. Daarnaast behoeft goede online 
marketing zeer specifieke kennis, die wij niet in huis hebben. Voor 2022 is er dan ook besloten een 
samenwerking aan te gaan met een online-marketingbureau en zal er gestart worden met de bouw 
van een nieuwe website. 

Ter voorbereiding op de zomer is in 2021 voor de algemene Bostheatercampagne en voor de 
campagne voor het Boslab Theaterfestival een nieuwe trailer opgenomen. 
  

PRIJSBELEID 

Het Bostheater hecht aan een vriendelijk prijsbeleid, zodat ook bezoekers met een kleine 
portemonnee voorstellingen kunnen bezoeken. Om deze reden is er in 2020 besloten om samen te 
werken met een ticketpartner die geen afdracht per ticket rekent, maar die het Bostheater jaarlijks 
een vast bedrag in rekening brengt. Door de afspraken met partners en de verhoudingsgewijs lage 
kosten voor de verkoop kunnen we de prijzen relatief laag houden. 
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We bieden in samenwerking met Stadspas, de Amstelveenpas en CJP kortingen aan. Daarnaast heeft 
het afgelopen jaar de Bankgiroloterij 2.500 kaarten afgenomen, waardoor haar deelnemers kaarten 
voor € 3,99 voor de voorstelling Hollandsch Glorie konden kopen. 
 

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 

Het terrein van het Bostheater is eigendom van de gemeente Amsterdam. Tot nu toe is er door de 
gemeente geen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In de planning staat dat de afdeling 
Sport en Bos van de gemeente Amsterdam een MJOP zal opstellen, die tegelijk met de nieuwe 
gebruiksovereenkomst zal ingaan. Deze liep af in 2020. Een nieuwe gebruiksovereenkomst is nog 
niet gepresenteerd aan de Stichting. 
 

PERSONELE BEZETTING 

De organisatie bestaat uit een klein, slagvaardig kernteam, dat in de aanloop naar het seizoen wordt 
uitgebreid met tijdelijke medewerkers en freelancers. De organisatie is slechts een fractie 
meegegroeid ten opzichte van de groei die zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zowel in 
omvang van het programma als in lengte van het seizoen. De werkdruk is hierdoor hoog. Ondanks de 
structurele en zorgwekkende onderbezetting wordt er met plezier en toewijding gewerkt en vormen 
de vaste en tijdelijke medewerkers een hecht team. 
 

VRIJWILLIGERS  

Er zijn gedurende de zomermaanden bijna 100 vrijwilligers werkzaam bij de publieksontvangst, in de 
horeca, bij de bouw en bij allerhande werkzaamheden. 
Samen zijn zij goed voor 3,34 FTE op jaarbasis. We prijzen ons gelukkig met hun toewijding en 
enthousiasme. Echter, we zijn ons er ook van bewust dat onze afhankelijkheid van deze groep de 
organisatie kwetsbaar maakt. De middelen ontbreken om het werk dat nu tegen een 
vrijwilligersbijdrage wordt uitgevoerd in loon uit te keren. 
Het belang om hen betrokken en enthousiast te houden is dan ook groot. Komend jaar willen we 
onderzoeken hoe we deze betrokkenheid op de lange termijn kunnen vasthouden en hoe we nieuwe 
vrijwilligers kunnen enthousiasmeren. Een belangrijke stap is dat er een online vrijwilligersrooster 
komt, dat het eenvoudiger maakt om zich aan- en af te melden voor diensten. 

BESTUUR 

Het bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur, Ingejan Ligthart Schenk. Hij legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding voert hij uit in nauwe 
samenwerking met zakelijk leider Gwen Bakker. 
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RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor goedkeuring van de begroting en de 
jaarrekening en houdt toezicht op het door de directie uitgevoerde beleid en beheer. De leden van 
de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een periode 
van vier jaar. In 2021 vergaderde de RvT 6 keer. Brian Esselaar heeft afscheid genomen als voorzitter 
van de RvT omdat zijn termijn erop zat. Hij is vervangen door Mark de Kruijk. De Raad van Toezicht 
bestaat nu uit: Mark de Kruijk (voorzitter), Gesina Roters, Erica van Eeghen en Jeroen van Dijk. 
 

CODE CULTURAL GOVERNANCE 

Het Bostheater kent een Raad-van-Toezicht-model. Het onderschrijft de 8 principes en 
aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. De maatschappelijke doelstelling kwalitatieve 
toneel- en muziekprogrammering te realiseren, ligt verankerd in de missie en visie van het 
Bostheater. Hierbij werken we samen met diverse partners. Het bestuur gaat zorgvuldig en 
verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. De Raad van Toezicht 
controleert en adviseert de directeur, die de stichting feitelijk bestuurt. De raad is zodanig 
samengesteld dat deze zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. De individuele leden 
dragen bij vanuit hun specifieke kwaliteiten en expertises. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden.  
De samenstelling van de Raad van Toezicht is gepubliceerd op de website van het Bostheater. Daar is 
ook het jaarlijkse bestuursverslag te vinden, waarin gerapporteerd wordt over de activiteiten en het 
gevoerde beleid in het betreffende jaar. Het Bostheater heeft een ANBI status. 
 

CODE FAIR PRACTICE 

Het Bostheater omarmt het uitgangspunt van de Code Fair Practice, ‘Loon naar werk’, en streeft 
ernaar dit ook waar te maken. Medewerkers worden verloond op basis van de CAO Theater en Dans 
2020-2021 en voor ZZP’ers worden de in de theaterwereld gebruikelijke tarieven gehanteerd. Toch 
zijn er nog twee belangrijke aandachtspunten: 
1. De werkdruk en daarmee de werkuren staan niet in verhouding tot het salaris; 
2. De jonge makers van Boslab kunnen we vooralsnog alleen een bescheiden dagvergoeding voor 
hun speeldagen bieden. De repetities worden niet vergoed. Dit heeft te maken met het feit dat het 
Boslab Theaterfestival beperkte publieksinkomsten genereert en dat er veel makers deelnemen aan 
dit festival. Het beperkte budget moet over veel mensen verdeeld worden. 
 

CODE CULTURELE DIVERSITEIT 
De Code Culturele Diversiteit wordt zo goed mogelijk nageleefd aan de hand van de vier P’s: 
Programmering, Partners, Personeel en Publiek. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel te winnen 
valt op dit terrein. Dit onderwerp vergt naast aandacht en actie, ook tijd en geduld. We willen dat 
iedereen zich welkom voelt. Dit betekent dat we actief een breder publiek (mensen met 
verschillende culturele achtergronden, gender, opleidingsniveaus, leeftijden, uit verschillende 
buurten en steden) willen aanspreken met een inclusieve aanpak rondom de programmering, onze 
partnerschappen, de vormgeving en onze medewerkers en vrijwilligers. 
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De keuze voor de voorstelling Hollandsch Glorie, waarin werd gespeeld met een hedendaagse en 
kritische blik op onze blinde vlekken jegens ons culturele erfgoed, gespeeld door een jonge 
multiculturele cast, was direct terug te zien in de culturele diversiteit van de, tevens jongere, 
bezoekers. De inleidingen op de voorstelling Hollandsch Glorie werden verzorgd door biculturele 
studenten van de Vrije Universiteit. Zij vertelden onder meer over hoe het is om met twee culturen 
op te groeien. 

In het kader van Keti Koti gaf Dorothy Blokland op 30 juni en 1 juli voor aanvang van Hollandsch 
Glorie een audio performance. 

Met behulp van een diversiteitscoach willen wij de komende jaren verdere stappen zetten om de 
Code Culturele Diversiteit meer handen en voeten te geven in onze organisatie. 
  

7. FINANCIËN 

Met de start van een nieuwe meerjarige subsidieperiode hebben we wat aanpassingen aangebracht 
in de indeling van de financiële administratie. Het grootboekrekeningschema was ingericht als waren 
wij nog een producerend gezelschap en niet inmiddels een presenterend podium. Om tot 
vergelijkende cijfers van 2020 te komen, is een aantal grootboekrekeningen uit 2020 samengevoegd. 
De cijfers uit de jaarrekening 2020 komen zodoende niet 1-op-1 overeen met de gepresenteerde 
cijfers in de jaarrekening 2021. 
  

BESCHOUWING FINANCIËLE POSITIE 

De afwijzing van de meerjarige subsidie van het AFK en de voortdurende coronapandemie zorgden 
voor veel onrust en onzekerheid in de organisatie, zeker ook voor wat betreft de financiële situatie. 
Het erkennen van het belang van het voortbestaan van het Bostheater, dat zowel door de gemeente 
Amsterdam als door de gemeente Amstelveen is onderschreven en door hun subsidies is 
bekrachtigd, is een intensief proces geweest, dat veel van de directie en medewerkers heeft 
gevraagd. 
De alsmaar wijzigende coronamaatregelen trokken een grote wissel op de organisatie. Niets was 
zeker en het was lange tijd volstrekt onduidelijk wanneer er zekerheid kwam. Dit gold onder meer 
voor de programmering, de inzet van de seizoensmedewerkers, de start van de kaartverkoop, de 
capaciteit waarop verkocht kon worden, de sponsoring en de eventuele steunmaatregelen vanuit de 
overheid. 
Vanwege deze onzekerheid was de begroting aan de voorzichtige kant opgesteld, met 
publieksinkomsten die gebaseerd waren op de 1,5 meter-regel, zoals die ook in 2020 moest worden 
nageleefd. Deze begroting had dan ook een tekort van € 63.576. 
Zonder de steunmaatregelen vanuit het Rijk, de provincie Noord Holland, het Kickstart Cultuurfonds 
en de extra bijdrage van de gemeente Amstelveen (in totaal € 381.833) zou het resultaat van 2021   
€ -40.646 bedragen, dit is iets lager dan het negatieve resultaat van de begroting voor 2021. Echter, 
dankzij deze steunmaatregelen sluiten wij het jaar af met een positief resultaat van € 327.094. Na de 
bestemming van het resultaat van 2021 bedraagt de algemene reserve 14% van onze begroting. 
Hiermee gaan we richting een gezonde bedrijfsvoering. 
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Per 31 december 2021 staat er ruim € 300.000 aan kortlopende schulden op de balans. Dit betreft 
grotendeels de vooruitontvangen subsidie van de Gemeente Amsterdam voor 2022 a € 230.000. De 
overige schulden zijn in januari 2022 geheel voldaan. 
Aan de activa kant staat op de balans € 393.050 aan vorderingen met betrekking tot boekjaar 2021. 
Hiervan is ruim € 330.000 reeds ontvangen in Q1 2022. Voor het resterende bedrag geldt dat de 
afrekeningen bij de fondsen en het UWV voor 1 april 2022 ingediend moeten zijn.  Aangezien er aan 
alle voorwaarden voldaan is kan er vanuit worden gegaam dat er in Q2 2022 tot betaling zal worden 
overgegaan. 
 

RISICO’s 

De programmering van het Bostheater beslaat vijf maanden per jaar. Het leeuwendeel van de kosten 
en baten is gerelateerd aan deze periode. De afgelopen twee coronazomers hebben we het geluk 
gehad dat juist in de zomerperiode de regels werden versoepeld. Echter, indien een volgende 
coronagolf net in deze periode zou vallen en het theater dientengevolge niet open zou mogen, dan is 
de financiële schade enorm, zo niet fataal. 
Een risico waar het Bostheater altijd rekening mee zal moeten houden, is het weer. Een slechte 
zomer heeft een enorme impact op de bezoekersaantallen. Om deze reden is er op de balans een 
regenbuffer als bestemmingsreserve opgenomen. 
De hoge werkdruk en de afhankelijkheid van de inzet van een grote groep vrijwilligers maakt de 
organisatie kwetsbaar. 
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VOORUITBLIK 2022 

Een conclusie die we uit de afgelopen twee corona-jaren hebben getrokken, is dat het onmogelijk is 
om een reële begroting te maken, waarin ook een mogelijke impact van de corona-pandemie tot 
uitdrukking wordt gebracht. Er is dan ook besloten om hier in de zomerplanning en in de begroting 
zo goed als geen rekening mee te houden. Als blijkt dat de coronamaatregelen dit niet toelaten, dan 
passen we onze plannen hier ogenblikkelijk op aan. 

Het programma voor 2022 ziet er als volgt uit: 
● Internationaal Theater Amsterdam met The Damned, een voorstelling van Ivo van Hove, die

in ons Bostheater voor het eerst in Nederland in première zal gaan;
● Het Noord Nederlands Toneel X Club Guy en Rony, met Underground in de regie van Guy

Weizman;
● Het Boslab Theaterfestival;
● Meneer Monster met de jeugdvoorstelling Lucky Luuk;
● BonteHond met de jeugdvoorstelling Red de Wereld;
● Cinetree met het Forest Filmfestival.

Daarnaast hopen we dat we eindelijk weer kunnen gaan genieten van de Live At concerten. 
Na het zomerseizoen staat de renovatie van het theater gepland.  

SLOTWOORD 

Het Bostheater heeft een roerige tijd achter de rug door enerzijds de corona-pandemie en anderzijds 
de onzekerheid omtrent de subsidiëring. De overweldigende steun die het Bostheater heeft 
gekregen van bezoekers, gebruikers, bespelers, de Raad van Toezicht, partners en stakeholders heeft 
ons gesterkt en maakt dat we ons vol vertrouwen op de toekomst richten. 
We danken onze partners, sponsoren en subsidiënten; het Blockbusterfonds, de Bankgiroloterij, 
Stichting Dioraphte, Stichting Janivo, Stichting Zabawas, Stichting Melanie, Dennenrode Beheer 
B.V.,Het BNG Cultuurfonds,  Stichting Gravin van Bylandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
provincie Noord Holland, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ITA, Royal Schiphol Group, Grolsch, 
Crodino, De Gemeente Amsterdam en de Gemeente Amstelveen en in het bijzonder de 
Vriendenstichting van het Amsterdamse Bostheater en onze trouwe groep vrijwilligers. 

Ingejan Lighthart Schenk 
Directeur Amsterdamse Bostheater 
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BEGROTING 2022

WERKBEGROTING

BEGROTING 
GEMEENTE 

AMSTERDAM REALISATIE
2022 2022 2021

Beheerslasten 
Personeel 215.098€                       189.860€                      212.822€                     
Materieel 142.250€                       125.050€                      99.264€                       
TOTAAL 357.348€                       314.910€                      312.086€                     

-€                              
Activiteitenlasten -€                              
Theater personeel 209.057€                       153.787€                      170.464€                     
Theater materieel 54.500€                          30.500€                        110.552€                     
Theater Totaal 263.557€                       184.287€                      281.016€                     

-€                              
Theater  Verhuur personeel 5.750€                            12.078€                        4.521€                          
Theater  Verhuur materieel 4.500€                            3.000€                           12.049€                       
Theater Verhuur 10.250€                          15.078€                        16.570€                       

-€                              
Zomerproductie personeel 15.900€                          16.715€                        15.273€                       

Zomerproductie materieel 386.112€                       251.009€                      281.093€                     
Zomerproductie Totaal (PO1) 402.012€                       267.724€                      296.366€                     

-€                              

Boslab personeel incl makers 98.171€                          78.250€                        93.106€                       
Boslab materieel -incl makersbudgetten 31.922€                          29.750€                        26.590€                       
Boslab Totaal (PO3) 130.093€                       108.000€                      119.696€                     

-€                              
Podium personeel 11.189€                          4.400€                           3.138€                          
Podium materieel 74.673€                          73.087€                        60.683€                       
Podium Totaal (PO2, P04-tm PO12) 85.862€                          77.487€                        63.821€                       

-€                              

LA personeel 50.800€                          44.107€                        -€                              
LA materieel 25.250€                          14.880€                        -€                              
Live At concerten Totaal (P099) 76.050€                          58.987€                        -€                              

-€                              
Horeca personeel 31.300€                          22.378€                        34.666€                       
Horeca materieel 44.500€                          54.368€                        58.550€                       
Horeca Totaal 75.800€                          76.746€                        93.216€                       

-€                              
ACTIVITEITENLASTEN 1.043.625€                    788.310€                      870.684€                     

-€                              
TOTALE LASTEN 1.400.973€                    1.103.220€                  1.182.769€                 
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BATEN

Directe inkomsten -€                              
  publieksinkomsten 812.050€                       667.894€                      484.436€                     
  sponsorinkomsten 53.000€                          3.000€                           20.000€                       
  overige inkomsten 18.950€                          -€                               86.000€                       
Totaal Directe Inkomsten 884.000€                       670.894€                      590.436€                     

-€                              

Indirecte inkomsten 42.000€                          35.500€                        51.910€                       
Subsidie Gemeente Amsterdam 220.000€                       220.000€                      195.000€                     

SubsidieGemeente Amstelveen 30.000€                          25.000€                        95.500€                       
Subsidie AFK ontwikkelsubsidie 100.000€                       100.000€                      100.000€                     
Subdie AFK Innovatie of Boslab 30.000€                          50.000€                       
FPK 2.000€                            3.576€                           -€                              
Coronasteun -€                                 327.488€                     
Private middelen 46.250€                          48.250€                        99.777€                       

-€                              
TOTAAL BATEN 1.360.500€                    1.103.220€                  1.510.111€                 

Uit reserve 40.473€                          0€                                   -€                              
Totaal baten inclusief bijdrage uit reserve 1.400.973€                    1.103.220€                  1.510.111€                 
Rentebaten 247€                             
Resultaat -€                               -€                              
Resultaat incl bijdrage uit reserve 0€                                     0€                                   327.094€                     

-€                              
Activiteiten 139 129 171
Bezoekers 65.500 59.200 26.704
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