
 

BESTUURSVERSLAG 2022 

 

Ledenbestand 

In 2022 zijn de inkomsten aan vriendenbijdragen van het jaar ervoor goeddeels op peil gebleven. De 

totale bijdrage bedroeg €13.481,00 bij een vriendenbestand van 351 vrienden. Desalniettemin blijft nog 

altijd de wens bestaan om de vriendenstichting nog meer leven in te blazen. Hierover is een oriënterend 

contact geweest met de afdeling Marketing & Communicatie van het Amsterdamse Bostheater. 

 

 

Activiteitenoverzicht 

Er zijn vier nieuwsbrieven aan de leden verstuurd. De eerste bevatte de uitnodiging voor een online 

bijeenkomst op 16 februari waarin de renovatieplannen voor het Bostheater werden gepresenteerd. Eind 

maart is er een nieuwsbrief verstuurd waarin de zomerprogrammering wereldkundig werd gemaakt. Eind 

mei werden de Vrienden attent gemaakt op de opening van het seizoen. Tenslotte ging er op 1 juli een 

nieuwsbrief uit waarin de zomerprogrammering nog eens over het voetlicht werd gebracht, de vrienden 

op het bestaan van de Vriendenbank werden gewezen en de beide speciale Vriendenbijeenkomsten 

werden aangekondigd. 

 

De eerste Vriendenbijeenkomst vond plaats op 14 juli. Eén van de hoofdrolspelers van ITA gaf een 

inleiding op “The Damned”. Daarna was er de mogelijkheid om te genieten van een picknickmand tegen 

gereduceerd tarief. Tot slot kon men de voorstelling bijwonen. Meer dan 40 vrienden hebben acte de 

présence gegeven op deze bijzondere avond. 

 

Een tweede bijeenkomst vond plaats op 1 augustus. Er werd gestart met een drankje en een inleiding 

door artistiek leider Frances Sanders op het aanbod van het Boslab Theaterfestival 2022, waarvan die 

avond de generale repetitie gehouden werd. Zo hebben 18 Vrienden als eersten van dit seizoen genoten 

van al het moois van de jonge makers van Boslab. 

 

 

Financieel verslag 

De  inkomsten uit vriendenbijdragen zijn ten opzichte van recordjaar 2021 vrijwel gelijk gebleven. Maar 

liefst €13.481 kon er worden bijgeschreven, afkomstig van 351 vrienden. 

 

Behoudens €269,97 aan administratieve kosten, zijn alle baten toegevoegd aan de reserves. 

 

In 2022 is er geen verzoek door het Bostheater gedaan voor een kortstondige lening in verband met 

tijdelijke tekortschietende liquiditeit. 

 

Thans heeft de Vriendenstichting uitstaande vorderingen noch schulden 

 

 

Toekomst 

Het bestuur is verheugd dat het Vriendenbestand zich handhaaft. In samenwerking met de afdeling 

Marketing & Communicatie van het Bostheater wordt onderzocht hoe wij het aantal Vrienden nog verder 

kunnen uitbreiden. Verwacht wordt een verzoek vanuit het Bostheater om (mede-)financiering van een of 

meer concrete investeringen binnen het kader van de algehele renovatie van het Bostheater. 

 



  

Begroting 2023 

Inkomsten vriendenbijdragen 2023      9.500 

Kosten administratie               250 

Kosten werving nieuwe vrienden           2.500 

Publiciteit                750 

         _____                   ______ 

          9.500     3.500 

 

Resultaat                  6.000 


