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1.  Verslag van het bestuur 
 
2022 was eindelijk weer een seizoen zonder corona-beperkingen. Het Bostheater kende een extreem vol 

programma met de magistrale productie “The Damned” door ITA, meer dan dertig concerten, diverse 

kindervoorstellingen, het Forest Film Festival en natuurlijk Boslab. De Vrienden van het Bostheater wisten 

weer helemaal waarom ze Vriend waren gebleven.  

 

In 2022 werd er een bedrag van €13.697 aan vriendenbijdragen bijgeschreven. Dat betekent dat het 

record van vorig jaar zo goed als gehandhaafd is gebleven. 
 

1.2  Activiteiten 
 
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. 

 

2. 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. 
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3.  Organisatie 
 
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bostheater 

De Duizendmeterweg 7 

1182 DC Amstelveen 

KvK 41211801 

RSIN 814282921 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 

 

3.1  Bestuur 
 
Voorzitter:    Mevrouw Andrea Francisca Bakker - Sanders 
Penningmeester:   Mevrouw Dorothy Anita Zon 
Lid:    Mevrouw Willemijn Vermeer – Van Amerongen 
Lid:    Mevrouw Priscilla Vivian Maria Goey 
 

4.  Jaarrekening 
 
Per 31 december 2022 telt de stichting 351 vrienden van het Bostheater. Ofschoon de Vriendenstichting 

geen gerichte activiteiten heeft ontplooid om het ledenbestand uit te breiden, zijn de inkomsten ten 

opzichte van het vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Maar liefst €13.481 kon er worden bijgeschreven, 

slechts 1% onder recordjaar 2021. 

 

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   
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JAARREKENING 2022      

      

    2022  2021 

Inkomsten      

Inkomsten uit donaties    €   13.481,00      €   13.696,65 

Inkomsten uit nalatenschappen    €                 -      €                 - 

Overige inkomsten    €                 -     €        912,00 

Totale inkomsten     €   13.481,00      €   14.608,65 

      

      

Bestedingen      

Besteed aan doelstelling (heftruck)    €                 -     €                  -  

Kosten beheer en administratie    €        269,97     €         552,39  

Retouren en overige kosten    €                 -     €                  -  

Toevoeging aan reserves    €   13211,03     €    14.056,26  

Onttrekking aan reserves    €                 -     €                  -   

Totale kosten/bestedingen     €   13.481,00     €   14.608,65 

      

Activa      

Immateriële vaste activa    €                 -     €                 - 

Materiele vaste activa    €                 -     €                 - 

Vorderingen en overlopende activa    €                 -     €                 - 

Liquide middelen    €   78.090,55     €    67.669,52 

Totale activa     €   78.090,55     €    67.669,52 

      

Passiva      

Reserves en fondsen    €   78.090,55     €    64.879,52 

Langlopende schulden    €                 -     €                 - 

Kortlopende schulden    €                 -    €      2.790,00 

Totale passiva     €   78.090.55     €    67.669,52 
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5.  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 

 

 

Op dit moment loopt er geen aanvraag van de Stichting Theater Het Amsterdamse bos voor de 

ondersteuning van concrete projecten of investeringsdoelen. 

 


