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VOORWOORD

In 2016 mocht De Meervaart nieuwe plannen bedenken, presenteren en deels al uitvoeren richting het nieuwe Kunstenplan
2017-2020. Geen leukere plek dan De Meervaart om dat te mogen
doen. Hier is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, liggen de agenda’s
niet vast en is er een cultureel zeer diverse omgeving die permanent
om vernieuwing vraagt. De Meervaart is steeds op zoek naar
spannende inhoud en daarin hebben wij in 2016 fors geïnvesteerd.
Maar liefst vijf huisgezelschappen - ICK Amsterdam, Jakop Ahlbom,
George en Eran, De Verlichting (Floris van Delft) en het Amsterdams
Andalusisch Orkest – hebben zich aan De Meervaart verbonden.
Daarnaast produceerden we een succesvolle eigen productie Jihad,
de voorstelling, en hernamen de comedy Kapsalon. Daarmee droeg
De Meervaart bij aan diversiteit in het theaterlandschap en trokken
we een historisch aantal bezoekers buiten ons theater: ruim 30.000
naast de 110.000 bezoekers in eigen huis. We zijn er trots op dat
onze eigen producties zo aanslaan bij het grote publiek.

in de A-Bis. De Kunstraad is in haar advies aan de gemeente
lovend over hoe De Meervaart maatschappelijke thema’s agendeert
met haar vernieuwende eigen (co)producties. Ook het feit dat
De Meervaart talent in alle fases een podium biedt, wordt als zeer
waardevol gezien.
Tot zover de succesverhalen. Natuurlijk zijn er ook zorgen en
nieuwe uitdagingen. Ondanks extra investeringen in onze afdeling
Congres & Events, is het in 2016 niet gelukt om de verhuurinkomsten op het benodigde peil te krijgen. Deze realiteit dwingt ons om
komend jaar kritisch naar onze bedrijfsvoering te kijken. De culturele exploitatie leunt zwaar op de commerciële inkomsten, wat de
algehele exploitatie kwetsbaar maakt.
Een andere uitdaging wordt ingegeven door de geplande
grootschalige herontwikkeling van Centrum Nieuw West (voorheen Osdorpplein). Deze herontwikkeling biedt kansen voor
vernieuwing van ons gebouw. Het is onze droom om in 2020 ons
theater zo te hebben aangepast dat alle activiteiten op het gebied
van podiumkunsten, talentontwikkeling en commerciële verhuur
onder één dak plaatsvinden in een modern, bruisend en toegankelijk gebouw. Het komende jaar zal duidelijk worden hoe dat er uit
gaat zien.

Trots zijn we ook op het aanhoudende succes van Meervaart Studio,
ons talentontwikkeling- en educatieprogramma voor de jeugd in
Nieuw-West. Het aantal deelnemers groeit nog steeds en ouddeelnemers laten van zich horen via de media en met mooie
kunstzinnige producties. De talentenjacht Kunstbende Amsterdam,
die Meervaart Studio ieder jaar organiseert, brengt jongeren in
contact met culturele instellingen in de stad en draagt daarmee
bij aan een solide, stedelijk netwerk voor talentontwikkeling.

Veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Het afgelopen jaar was voor ons ook het jaar van de erkenning:
eind 2016 is onze Kunstenplanaanvraag 2017 - 2020 door de
gemeente beloond met een plek als één van de vier Cultuurhuizen

Andreas Fleischmann
Directeur
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INLEIDING
De Meervaart heeft een breed takenpakket, dat varieert van
theaterprogrammering tot actieve cultuurparticipatie voor de
jeugd. De Meervaart wil alle bewoners van Nieuw-West aandeelhouder maken in haar activiteiten. Door in te zetten op cultuurparticipatie, cultuureducatie en presentatie van de podiumkunsten,
faciliteert De Meervaart culturele kennismaking, discussie en
reflectie. De Meervaart wil het huis van Nieuw-West zijn waar
onderling respect, nieuwsgierigheid en het slechten van culturele
drempels centraal staan. Als culturele instelling dragen we actief bij
aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van bewoners,
betrokken burgerschap en een rijke leefomgeving. Als grootste
culturele instelling in Amsterdam Nieuw-West dragen we bij aan
het bredere culturele leven in de wijk door culturele initiatieven
facilitair te ondersteunen en via culturele verhuur aan lokale
verenigingen. Extra eigen inkomsten genereren we met het huisvesten van congressen en evenementen.

Deze kernactiviteiten groeperen wij in drie inhoudelijke pijlers;
Meervaart Theater (programmering en cultureel intendant),
Meervaart Studio (talentontwikkeling) en Meervaart Congressen
(verhuur en horeca).
De indeling van dit jaarverslag is als volgt: in HOOFDSTUK 1
besteden we aandacht aan Meervaart Theater door informatie te
geven over de programmering en onze rol als cultureel intendant
in Nieuw-West te belichten. Ook is er in dit hoofdstuk aandacht
voor publiciteit en marketing rondom de voorstellingen.
Vervolgens worden in HOOFDSTUK 2 de activiteiten van
Meervaart Studio beschreven op het gebied van talentontwikkeling en educatie. Ook de pijler Meervaart Congressen wordt
uiteraard niet vergeten. Met haar verhuuractiviteiten genereert
De Meervaart inkomsten die ten goede komen aan de exploitatie.
Hoe dit in 2016 is verlopen lichten we toe in HOOFDSTUK 3.
De ondersteunende diensten en het meerjarig onderhoud worden vervolgens belicht in HOOFDSTUK 4. Het financieel
verslag met toelichting treft u aan in HOOFDSTUK 5. En in
HOOFDSTUK 6 vindt u algemene informatie over de organisatie
in 2016 in de vorm van kengetallen over personeel en bestuur.

In haar beleidsplan 2013 – 2016 heeft De Meervaart vier
kerntaken geformuleerd:

1.
2.
3.
4.

presentatie podiumkunsten
cultureel intendant in Nieuw-West
talentontwikkeling
verhuur & horeca
4
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1.1 INLEIDING
Podiumkunsten zien wij als een belangrijke waarde in het persoonlijke leven en het maatschappelijke verkeer. Theater biedt een veelheid aan perspectieven en toont de diverse
manieren waarop iemand zich kan verhouden tot de wereld om zich heen. Het hart van
De Meervaart is dan ook het podium. Hier presenteren wij voorstellingen in de volle
breedte van de podiumkunsten. In afstemming met de overige podia in de stad tonen
we (inter)nationale klasse, afgestemd op de culturele achtergrond van de bewoners
van Nieuw-West en spraakmakend genoeg voor alle Amsterdammers. Daarbij hebben
we speciale aandacht voor voorstellingen die nieuwe publieksgroepen aanspreken.

Als cultureel intendant van Nieuw-West ondersteunen we makers die zich richten op het
maken van maatschappelijk betrokken voorstellingen. Het uitgangspunt daarbij is dat de
voorstellingen een inhoudelijke verbinding hebben met Nieuw-West en nieuw publiek
aanspreken. Ook organiseren we samen met lokale producenten evenementen in de wijk.
De presentatie van amateurkunst uit Nieuw-West faciliteren we ten slotte door onze zalen
tegen een cultureel verhuurtarief ter beschikking te stellen.

Vanwege haar onderscheidende programmering en lokale functie is De Meervaart
sinds 1 januari 2013 benoemd tot één van de vier buurtaccommodaties in het Kunstenplan
2013 – 2016.
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1.2 DE THEATERPROGRAMMERING IN CIJFERS
			
Genre		

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2015

RESULTAAT 2016

voorstellingen

bezoekers

voorstellingen

bezoekers

voorstellingen

bezoekers

65
8
14
23
24
10
4
14
10
17
37
2
17*

20.110
1.623
6.690
3.161
7.682
3.469
1.447
4.128
2.770
2.671
5.521
179
3.566

71
11
24
24
27
12
3
13
7
10
36
1
17*

28.199
3.474
8.655
3.505
6.387
5.120
1.158
4.951
986
2.014
11.993
126
3.283

71
28
19
30
26
8
2
10
6
12
37
3
32

27.191
10.316
6.043
4.024
8.525
3.558
723
4.779
1.632
3.288
7.632
1073
5.173

27
2

15.910
673

24
2

10.178
569

34
1

11.522
75

20
16
19

4.636
2.930
10.912

24
9
28

3.855
2.292
10.902

20
7
20

3.722
1.315
10.133

329

98.078

343

107.647

366

110.724

THEATERPROGRAMMA
Cabaret
Dans / bewegingstheater
Familie
Jeugd 		
Muziek algemeen
Musical
Opera/Operette
Show		
Muziektheater
Wereldmuziek
Toneel		
Literair / lezing
School		

CULTUREEL INTENDANTSCHAP
(Lokale) co-producties
(incl. festivals
Jonge makers
Presentaties
Meervaart Studio
Amateurs
Culturele verhuringen
TOTAAL

* komt ook terug in overzicht Meervaart Studio

1.3 INHOUDELIJKE TERUGBLIK
PROGRAMMERING
1.3.1 Dans
De Meervaart beoogt hét Amsterdamse Theater van de Dans
te worden. Met de komst van huisgezelschap ICK is de dansprogrammering van De Meervaart een nieuwe weg ingeslagen, dit is
terug te zien in een verdubbeling van het aantal dansvoorstellingen
in 2016. De nieuwe koers is verrassend goed ontvangen door ons
trouwe publiek. De voorstelling Extremalism van het ICK werd
bijvoorbeeld beoordeeld met een negen. Door specifieke voorstellingen te boeken als The Black Piece door Ward/waRD,
het gezelschap van de Belgische Ann Vandenbroek, bereikten we
nieuw publiek uit het centrum. Dit is niet onopgemerkt gebleven in
het dansveld, o.a. NB Projects van Nicole Beutler en Neverlike van
Keren Levi hebben De Meervaart benaderd voor samenwerking in
2017.

Ook aanstormend talent kreeg in 2016 een podium in
De Meervaart. De urban dansvoorstelling Ignite van de jonge
Surinaams/Hindoestaanse maker Shailesh Bahoran ging in
De Meervaart in première voor een uitverkochte zaal en ontving
lovende recensies.

‘Eerste danssamenwerking tussen Amsterdam en
Marseille levert een prikkelende combinatie op van
kwaliteit en eigenzinnigheid. Het ensemble van dertig
dansers schuifelt en dendert anderhalf uur over het
podium.’ De Volkskrant

‘Bahoran beschikt echter over een volwassen talent:
dit is geen choreografie van een beginner, maar een
sterke, evenwichtige, volgroeide voorstelling.
Bahoran heeft goud in handen met de vijf dansers op
de première-avond.’ Theaterkrant
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Onze twee huisgezelschappen Jakop Ahlbom en ICK maakten
samen de grote zaalproductie Swan Lake, een moderne door
Ahlbom geënsceneerde versie van Het Zwanenmeer, muzikaal
begeleid door Alamo Race Track. De voorstelling werd door de
landelijke danspers wisselend ontvangen maar door het publiek
zeer goed gewaardeerd. Voor het eerst presenteerden wij met
Swan Lake een lange serie van 10 voorstellingen.

Een wat jonger, maar inmiddels vast onderdeel van ons klassieke
aanbod is de Junior Company van Het Nationale Ballet, zij gingen
voor de tweede maal in ons theater in première en speelden twee
maal voor een volle zaal. Uiteraard is er in ons programma ook
nog steeds ruimte voor trouwe bespelers als de Staatsopera van
Tatarstan. De klassieker Het Zwanenmeer trok dit jaar wederom
een volle zaal.
Voor minder ervaren kijkers programmeerden we o.a. Another
Kind of Blue van David Middendorp, die internationaal veel nieuw
publiek bereikte via zijn succes in tv programma America’s Got
Talent. Ook Ne me quitte pas van Isabel Beernaert, kon op veel
bezoekers rekenen, dankzij haar trouwe fans uit So You Think You
Can Dance. De ervaren danskijker verrasten we met I will wait for
you van Arno Schuitemaker, waarbij repetitief minimalistisch
dansmateriaal in een donkere omgeving in eerste instantie een
beroep doet op het geduld van de toeschouwer, maar dat geduld
uiteindelijk beloont.

1.3.2 Theater
Zoals in ons beleidsplan aangekondigd, maakten we in 2016 een
start met het presenteren van (inter)nationale bewegingstheatervoorstellingen, o.a. de voorstelling Attrappe-moi, van het Canadese
gezelschap Flip Fabrique. De voorstelling was inhoudelijk een
absoluut hoogtepunt van het seizoen, maar qua kaartverkoop
bleef het resultaat helaas achter. De voorstelling Bosch Dreams,
een integratie van beeldende kunst, circus, spel en muziek, had wel
een goede opkomst en de voorstelling werd goed gewaardeerd
zowel door critici als publiek.

Vanuit het voornemen om in de grote zaal vaker klassieke/herkenbare vertellingen te brengen in een hedendaagse enscenering,
programmeerden we de moderne klassieker Demonen van Toneelgroep Oostpool. De voorstelling leverde na afloop veel stof tot
gesprek, zowel over de inhoud als de ongebruikelijke setting waarin
gespeeld werd: een beweegbare metalen/glazen constructie.
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Opvallend op het gebied van muziektheater was de voorstelling
Wie is Loesje? van Opera Zuid. Deze voorstelling voor een wat
ouder publiek en opvallend veel studenten van de kunstvakopleiding, bestond uit romantisch en nostalgisch muziektheater met
bekende songs uit de jaren ’30, ’40 en ’50. Daar is overduidelijk
een publiek voor.

Het Holland Festival programmeerde in juni 2016 voor het eerst
een concert in De Meervaart. Het Amsterdams Andalusisch Orkest
bracht samen met het Oulad Sidi Ensemble uit Agadir (Marokko)
een ode aan spirituele muziek uit de Maghreb met verhalen van
storyteller Raphael Rodan. Het programma vond plaats tijdens de
Ramadan en het publiek deelde samen de iftarmaaltijd. De Nederlands-Libanese zangeres Rima tourde door Nederland en het
Midden-Oosten en deed ook De Meervaart aan. De Marokkaanse
zangeres Oum zong met haar rauwe stem een mix van gnawa,
blues en jazz tijdens een concert in de Rode Zaal.
“Het samen eten en het beleven van de muziek vanuit een verhaal
maakte het voor mij als Holland Festival producent de meest
bijzondere productie van dit jaar”
Ad van der Koog, producent Holland Festival

1.3.3 Wereldmuziek
Met huisgezelschap het Amsterdams Andalusisch Orkest ontwikkelden we in 2016 een wereldmuziekaanbod met een rijke blend
aan sounds van het Iberisch Schiereiland, dat varieerde van rauwe
flamenco tot Libanese sharqi en van jazzy ud sound tot het Middeleeuwse arabo-andalus genre, gebracht door zowel lokale artiesten
als internationale iconen. Uit evaluaties met het publiek is gebleken
dat deze (trans)mediterrane programmering een breed publiek
aanspreekt van diverse afkomst. Hieronder een aantal hoogtepunten uit 2016:
Onder de noemer Moriscos Underground & Andalus Voices bracht
De Meervaart opnieuw een serie concerten waarin een rijke
variatie aan sounds van het Iberisch schiereiland en uit NoordAfrika centraal stond. Het Ud Festival 2016 stelde de ud centraal,
een bijzonder instrument dat symbool staat voor de verbinding
tussen Oost en West. Het Ud Festival stond naast De Meervaart
op toonaangevende podia in Nederland: RASA, de Verkadefabriek,
Podium Mozaïek en het Concertgebouw. Het concert van de
jazzvirtuoos Dhafer Youssef in het Concertgebouw verdient extra
aandacht. Dhafer Youssef wist met zijn nieuwste album Diwan of
Beauty & Odds een avantgardistische sound neer te zetten. Het
Parool bekroonde dit concert met vijf sterren en riep het concert
uit tot het beste jazzconcert van 2016.

1.3.4 Eigen (co)producties

“Deze unieke mix van publieksgroepen is precies waar wij als
Het Concertgebouw naar streven.”
Aart-Jan van der Pol, hoofd programmering Het Concertgebouw

Dit jaar waren we voor het eerst op 4 mei onderdeel van Theater
na de Dam, dat in 80 theaters verspreid over Nederland een
speciale programmering brengt aansluitend op de Nationale

Voor het eerst in de geschiedenis van De Meervaart waren er drie
eigen producties tegelijk aan het reizen. Kapsalon ging in januari in
reprise en had een tournee langs 30 schouwburgen, die ruim 5.000
bezoekers trokken. Het muzikale programma Andalus Voices reisde
langs theaters in de Randstad. Jihad ging 25 januari in première in
De Meervaart in aanwezigheid van burgemeester Eberhard van
der Laan. De voorstelling kreeg veel aandacht van de pers en de
politiek en speelde in de winter 27 keer voor uitverkochte kleineen middenzalen met een bereik van ruim 5.000 jongeren. Na de
zomer tourde Jihad nog 92 keer door het hele land en bereikte nog
eens 20.000 toeschouwers. Inmiddels is financiering verkregen
voor een verlenging met een nieuwe cast in januari 2017.
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1.3.5 Highlights regulier aanbod

Dodenherdenking. Bij ons leverde het een uitverkochte zaal op bij
de voorstelling Dansen met de Vijand (Janke Dekker Producties).
De voorstelling maakte veel los bij het publiek.

Een cabarethoogtepunt was het debuut van Tim Fransen. Hij stond
als nieuwkomer één keer geboekt in de kleine zaal. Tijdens het
seizoen hebben we zijn voorstelling nog drie keer bijgeboekt in de
grote zaal, allemaal uitverkocht. Bijzonder was een serie try-outs
van cabaretier Hans Teeuwen in onze kleine zaal. Teeuwen heeft
een beperkte speellijst en we zijn trots dat hij De Meervaart als één
van zijn speelplekken koos. Inhoudelijk ijzersterke cabaretvoorstellingen waren er van Ronald Goedemondt, Lebbis, Diederik van
Vleuten, eerder genoemde Tim Fransen, Micha Wertheim en
Daniël Arends.

A Raisin in the Sun van Well Made Productions ondersteunden we
met advies en repetitieruimte en zorgde voor twee uitverkochte
zalen in De Meervaart. Het bijzondere aan dit project is dat een, op
het eerste gezicht, puur Afro-Amerikaanse thematiek een aansprekende voorstelling opleverde voor een heel divers publiek. We hadden
een deel van ons traditionele toneelpubliek persoonlijk voor deze
voorstelling uitgenodigd. Dit werd bijzonder gewaardeerd. De
voorstelling heeft een kleine tour gemaakt en is in De Meervaart
afgesloten met wederom een volle zaal met enthousiast publiek.
Huisgezelschap George & Eran repeteerde en monteerde haar
voorstelling Lenny over de godfather van de stand-up-comedy, de
Amerikaan Lenny Bruce (1925-1966), in De Meervaart en speelde
de try-out in de Blauwe Zaal. De voorstelling is inmiddels in
première gegaan en door de pers zeer goed ontvangen. Mogelijk
komt de voorstelling terug in De Meervaart tijdens het Nationale
Theaterweekend 2018.

De familievoorstelling Mariken van Theatergroep Kwatta was een
voorstelling waar het spelplezier vanaf spatte. Net als De Gelaarsde
Poes van het Ro theater. Deze verkocht twee keer uit, waarbij
potentieel publiek stond te dringen om kaarten. Een waar jeugdtheaterfeest was er ook te beleven bij Bezoek voor Beer (Het Laagland) en Het Nut van tantes (Pieter Tiddens en Servaes Nelissen).
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1.4 ACTIVITEITEN CULTUREEL
INTENDANTSCHAP
Ook in 2016 droeg De Meervaart inhoudelijk en organisatorisch bij
aan twee edities van lokale festival De Smaakboulevard (4 juni en
17 september). Daarnaast ondersteunde De Meervaart technisch
en organisatorisch het festival The Brave, een singer-songwriter
festival in de Tuinen van West. Ruim 2.500 mensen bezochten
het festival. Ook het Pleinfestival en Osdorpplein Winterfestival
ondersteunden we met technische faciliteiten.
Opnieuw participeerden we in 2Turven hoog, een festival dat zich
bij meerdere theaters in Amsterdam afspeelde. Het tweede jaar
van TF Jong was een succesvolle editie. Het festival was gekoppeld
aan een bezoekersprogramma van programmeurs uit de hele
wereld. We hadden voorstellingen van top jeugdtheatergezelschappen als De Toneelmakerij, Bontehond en Theater Sonnevanck. Onze eigen productie Jihad, de voorstelling was te zien en
wekte de belangstelling van de internationale programmeurs.
Opnieuw stelde De Meervaart haar Blauwe Zaal beschikbaar voor
vier optredens van het Muziekpodium Nieuw-West. Op 14 mei 2016
was Stichting Amor aan zet met optredens van haar leerlingen.
Op 20 juni 2016 verzorgden diverse muziekensembles een
programma rond balkan en klezmer muziek onder de titel Hayde!
Het Amsterdams Volkskoor en Aves Accordeon Vereniging brachten op 30 oktober Amsterdams repertoire ten gehore. En tot
sluit luidde Bubo Muziekgroep, Musica, de West End Bigband en
Muziekvereniging Amsterdam op 18 december het jaar uit met
een verzameling ‘golden oldies’.

Voor het Surinaamse publiek programmeerden we Bigi Poku
Toppers. Grote Surinaamse artiesten als Iwan Esseboom, Dagga
Tiendari, Errol Burger, Frans Abori, Partick Tevreden, Glen Snow,
en Roy Peroti brachten een muzikaal eerbetoon aan de grondleggers van de Afro-Surinaamse muziekstijl Kaseko. Vooral voor
het oudere Surinaamse publiek was het een feest van herkenning.
Het leverde ons een heel dankbaar publiek op.

In 2016 stelde De Meervaart de Rode en Blauwe Zaal acht keer ter
beschikking voor culturele verhuur tegen een gereduceerd tarief.
Het jaarlijks terugkerend scholenproject van Aslan Muziekcentrum
met eindpresentaties vond plaats in de Blauwe Zaal. De eindshows
van dansscholen Beatzone en Motion Shape & Dance Studio
werden georganiseerd in de Rode Zaal evenals de filmpremière
van Laila M. Daarnaast waren er culturele / educatieve activiteiten
van Enterprise Ambassadors Network Suriname, MVSLIM.Connects
en de School der Poëzie in de theaterzalen van De Meervaart.

Watskeburt de musical ging in De Meervaart in première.
Volgens de Theaterkrant ‘de meest besproken theatervoorstelling
van dit jaar’ en volgens NRC ‘de krankjoremste musical van het
jaar’. Deze musical is gemaakt voor een nieuw theaterpubliek en is
hier ook in geslaagd, want er kwam veel jong publiek op af.
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1.5 MARKETING EN PUBLICITEIT
Aantal kaarten
t/m week 35
2016
21.761
2015
16.081
2014
17.982
2013
19.691
2012
21.557

Website
Dit jaar is de website
van De Meervaart
meer dan 562.800
bekeken, een stijging
van 18% ten opzichte
van 2015 (476.476
bezoeken). Het percentage nieuwe
bezoekers is gestegen
van 63% naar 66%.
Het aantal aanmeldingen voor onze
tweewekelijkse
nieuwsbrief is gestegen met ruim 7.000
e-mailadressen.
De internetverkopen
bleven de eerste negen maanden min of meer gelijk aan die van 2015.
Vanaf september zien we een stijging met meer dan 13% ten opzichte
van dezelfde periode in 2015. Dat kan komen doordat er meer
voorstellingen geprogrammeerd stonden ten opzichte van 2015.
Het mobiele bezoek is gestegen van 38% naar 42%, waarmee het
de desktop (45%) bijna inhaalt. Een belangrijke ontwikkeling om rekening mee te houden, want mobiel websitebezoek betekent beknoptere informatie bieden en zorgen dat er geen tekst wegvalt op het
kleine scherm. Ook moet de bezoeker eenvoudig kaarten kunnen
bestellen via de mobiel. De Meervaart website wordt het meest
bezocht door vrouwen (70%) in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar.

Nieuwsbrief
Zoals eerder aangegeven is het aantal abonnees op de nieuwsbrief
met 7.000 gestegen van 30.300 naar 37.000. De automatisch
pop-up op de website en winacties online en offline leverden veel
nieuwe emailadressen op. Ook het aantal mensen dat de nieuwsbrief daadwerkelijk opent is gestegen. Er wordt echter 3% minder
doorge-klikt naar de kaartverkoop module. Via aanpassingen in de
informatietekst proberen we klanten te bewegen vaker door te
klikken en kaarten te bestellen.

Social Media
De Meervaart heeft op dit moment 14.000 volgers op Facebook,
3.275 volgers op Twitter en 670 volgers op Instagram. In elk medium
zit groei en boeken we resultaat. Op Facebook was de doelstelling
meer website bezoek te genereren via advertenties. Middels 106
campagnes/advertenties genereerden we 54.134 kliks met een
bereik van 860.883 mensen. Het aantal bezoekers dat via social
media binnenkomt op onze website is vergeleken met vorig jaar
60% gestegen, wat aantoont dat social media een belangrijk middel
zijn om onze naamsbekendheid te vergroten. Een volgende stap is het
opzetten van conversiecampagnes, waarbij men direct tickets kan
boeken via de advertenties, zonder eerst naar de website te hoeven
gaan. Op Instagram is onze missie een community gevoel te
creëren door regelmatig een kijkje achter de schermen geven.

Meervaart Magazine
In 2016 zijn er drie magazines uitgebracht, waarvan het april
magazine een dubbelnummer was met zowel een chronologisch
overzicht van alle voorstellingen in seizoen 2016 – 2017 en
informatie, interviews en artikelen over de voorstellingen in het
najaar. De tabel laat zien dat in 2016 de voorverkoop, na jaren van

Mailing
Aantal
Verstuurd
Geopend
Open ratio
Doorgeklikt
Doorklik
		
mailing					ratio
jan / dec 2016

26

867.153

259.694

30%

25479

9.86%

jan / dec 2015

24

718.654

212.541

29,6%

27258

12,8%
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daling, terug is op het niveau van 2012. De economische groei
heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen, maar wellicht ook de
keuze om in april toch weer ons gehele seizoen aanbod te presenteren in het magazine.

Het Nationale BankGiro Loterij Theaterweekend
In januari was De Meervaart een van de 35 theaters die deelnamen
aan het Nationale BankGiro Loterij Theaterweekend, een initiatief
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Bankgiro Loterij om
nieuw publiek naar het theater te trekken. Tijdens het Theaterweekend gaven we een impressie van de programmering waar
De Meervaart de komende jaren voor staat. Alle voorstellingen
waren toegankelijk voor slechts 10 euro. In totaal kwamen er
2.000 mensen, een goede opkomst voor een eerste keer.

THEATER

Het bedrag is mooi, maar nog trotser zijn we op de warme woorden
van de donateurs die onder meer in het gastenboek na te lezen
zijn: “Op deze stoelen hebben veel van onze jongeren theater ontdekt!
Dat is van onschatbare waarde”, liet jongerentheater DEGASTEN
bijvoorbeeld weten. Anderen benadrukten “de geweldige programmering die de Amsterdamse samenleving weerspiegelt”, de positieve
bijdrage die het theater levert “aan de verdraagzaamheid en multiculturele samenleving” en dat het theater ”kansen biedt voor iedereen”.

Meer Theater Kaart / theaterreporters
Om vaste bezoekers aan ons te binden, hebben we de in 2015
geïnitieerde Meer Theater Kaart voortgezet. Dit jaar hebben we
de voorwaarden veranderd. Voor € 20,- koopt men een Meer
Theater Kaart die het gehele seizoen lang 10% korting geeft op
alle voorstellingen en horeca in De Meervaart. Op dit moment
hebben 200 bezoekers een Meer Theater Kaart aangeschaft.
Sinds september zet De Meervaart elf theaterreporters tussen
de 5 en 10 jaar oud in om families meer te betrekken bij onze
jeugdvoorstellingen. Zij beoordelen de jeugdvoorstellingen op
sfeer, decor, kostuums, muziek en lachgehalte.

Crowdfunding

CRM

In 2015 zijn we begonnen om giften in te zamelen voor een nieuwe
tribune in de Blauwe Zaal door stoelen te laten adopteren door
bezoekers. Om de inzameling een extra impuls te geven, hebben we
van maandag 24 oktober t/m zondag 27 november een crowdfundingcampagne georganiseerd. Het streven was om in vijf weken
minimaal € 20.000 aan donaties op te halen. We zijn geëindigd op
€ 20.770 en daar zijn we heel trots op. Op dit moment zijn er
57 stoelen geadopteerd door particulieren en bedrijven en hebben
we tot nu toe een totaalbedrag van € 40.520,- opgehaald. Ook in
2017 blijft de mogelijkheid om een stoel te adopteren bestaan.

Begin oktober hebben we de eerste marketingacties uitgevoerd
via het nieuwe Customer Relationship Managementsysteem
(CRM). Elke klant ontving in het najaar na bezoek aan een
voorstelling een email met daarin drie voorstellingstips om
herhaalbezoek te stimuleren. De mailtjes werden automatisch
gegenereerd en verstuurd, na het invullen van een lijst met tips.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Helaas is wegens een
technische storing in het kassasysteem de implementatie van
het CRM traject tijdelijk onderbroken. Er wordt nu hard gewerkt
aan een oplossing.
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2.1 INLEIDING
Talentontwikkeling en educatie zijn een belangrijk programmaonderdeel van ons theater.
Bij Meervaart Studio kan jeugd van 2 tot 25 jaar uit Amsterdam (Nieuw-West) deelnemen
aan een uitgebreid creatief programma, zowel onder schooltijd als in de vrije tijd. Met deze
Studio-activiteiten levert De Meervaart een bijdrage aan het versterken van creatieve
competenties en vaardigheden van kinderen en jongeren. Het gaat om competenties die
een belangrijke aanvulling zijn op de cognitieve vaardigheden, zoals fantasie gebruiken,
abstract en innovatief denken, argumenteren, vergroten van de eigenwaarde en presenteren
voor publiek. Dankzij nauwe samenwerking met het Jongerencultuurfonds en de Gemeente
Amsterdam (Stadspas en Jeugdgids) kunnen we onze activiteiten toegankelijk houden voor
lage inkomens. Ook voor volwassen (amateur)kunstenaars en theaterbezoekers hebben
we educatieve activiteiten in de vorm productionele ondersteuning voor amateurverenigingen
en inleidingen/randprogramma’s bij voorstellingen.
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De activiteiten van Meervaart Studio zijn te groeperen in vier aandachtsgebieden
en vier doelgroepen:
KINDEREN

JONGEREN

VOLWASSENEN

AMATEURS

A. KENNISMAKEN
Educatie BO
Schoolvoorstellingen
Inleidingen
Buurtprogrammeur
				(voorheen Servicepunt)
Express Your Best
Express Your Best		
Kijkclub
Kunstbende
		voorronde		

B. ONTWIKKELEN

Jaartrainingen en
Kunstbende natraject Cursus
Buurtprogrammeur
Productiegroepen 		
‘Kijk op Theater’
(voorheen Servicepunt)
4West
Workshops en
		
Labs Studio West		
Sloterproms
			
		
V.O. Verdiepings		trajecten 		

C. BEKWAMEN		
		

Junior Workshop
Docent traject

		Junior
		Programmerings		
team		

D. EXCELLEREN			Begeleiding
			jonge makers

2.2 ACTIVITEITEN
Ad a. Activiteiten op het gebied van ‘kennismaken’

als het voorgaande jaar ongeveer 200 kinderen en jongeren. Vanaf
najaar 2016 is de naam van het project veranderd in 4West Express en sluiten de workshops een op een aan op een vervolgcursus
binnen Jeugdtheaterschool 4West. Hiermee beogen we de doorstroom makkelijker te maken.

Express Your Best / 4West Express

Educatie basisonderwijs

MEERVAART STUDIO

Het basisonderwijs genoot van jeugdtheatervoorstellingen als
Zeehelden door Plan D (danstheater), Naar de Haaien van Oorkaan
en De Wereldband (muziektheater) en Bezoek voor Beer van het
Laagland. In totaal bezochten 20 basisscholen De Meervaart voor
scholenbezoek. Voorafgaand aan het voorstellingsbezoek komt
eerst een theaterdocent een inleiding geven op school, zodat de
kinderen goed voorbereid naar de voorstelling komen. Na de
voorstelling reflecteren de kinderen in de klas op wat ze gezien
hebben.

Samen met het Stadsdeel en het lokale jongerenwerk bood
Meervaart Studio in 2016, onder de noemer Express Your Best,
diverse kennismakingsworkshops aan in drie wijken in NieuwWest. De inzet is om deelnemers na een kort kennismakingstraject
actief te begeleiden richting een reguliere cursus. Express Your
Best wordt twee keer per jaar uitgevoerd en bereikte in 2016 net

Al zes jaar voeren we op de Goeman Borgesiusschool het project
De Speelvloer uit, een serie theaterlessen voor de groepen 3 tot en
met 8, gericht op het versterken van sociale- en taalvaardigheden.
Met inhoudelijke en financiële ondersteuning van Mocca en IMC
Charity is de lessenreeks in 2016 uitgeschreven en overdraagbaar
gemaakt naar andere scholen. Ook is een additionele module
ontwikkeld voor de bovenbouw om leerlingen beter voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school. Naast binnenschoolse lessen, vonden er ook drie naschoolse trajecten plaats. In
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naschoolse lessen. In het voorjaar van 2016 werd De Speelvloer
ook uitgevoerd op de Huibersschool voor 160 leerlingen.

STUDIO
muziektheater, dans, beeldende kunst en zang. Het 4West aanbod
bestond in seizoen 2016-2017 uit 54 lessen op drie locaties:
het Talentenhuis in Osdorp, de Honingraat in Geuzenveld en de
Waterval in Westerpark. Naast wekelijkse lessen voor beginners,
biedt 4West ook zogenaamde Studio- en productiegroepen voor
kinderen die meer uitdaging willen. In 2016 is het aantal deelnemers
gestegen van 583 naar 624. Dit is voornamelijk te danken aan de
extra lessen peuterdans en onze nieuwe dependance in Slotermeer.

Kunstbende
De 26e Kunstbende voorronde voor de regio Amsterdam werd
ook dit jaar georganiseerd in De Meervaart. Als pilot organiseer
De Meervaart Studio, voorafgaand aan de ‘grote’ voorronde,
8 kleinere voorselecties per kunstdiscipline in samenwerking met
stedelijke partners OBA, Stichting Granate, Fanz en het Stedelijk
Museum. De voorselecties zijn bedoeld om onderlinge uitwisseling
te stimuleren en de deelnemers kennis te laten maken met culturele
partners die hen na het traject een stap verder kunnen helpen in
hun creatieve ontwikkeling. Op die manier verbreedt Kunstbende
Amsterdam het netwerk van zowel de jongeren als de partners.
Deze formule is goed bevallen en zal in 2017 gecontinueerd
worden. Uit de voorselecties kwamen 5 acts per discipline die hun
act op het podium van De Meervaart mochten presenteren.
De drie beste acts per categorie gingen door naar de landelijke
finale en kregen aansluitend een natraject aangeboden waarin zij
zich verder konden ontwikkelen binnen hun kunstdiscipline. Aan de
voorronde van 2016 namen 173 Amsterdamse jongeren deel.

In 2016 bestond 4West tien jaar. Dit jubileum werd uitgebreid
gevierd met een feestelijke programma op 15, 16 en 17 april, waar
alle 4West groepen hun voorstelling of eindpresentatie lieten zien.
Met ondersteuning van ING Nieuw-West, het Prins Bernard
Cultuurfonds Noord-Holland en kinderen die lootjes verkochten,
konden we een grote tent van de Parade huren voor op het plein
achter De Meervaart waar doorlopend voorstellingen plaatsvonden
voor de buurt. Het jubileum was een groot succes met meer dan
2.400 bezoekers. Verder heeft 4West in de zomervakantie van
2016 met samenwerkingspartners uit het Talentenhuis de vierde
editie van de zomeractiviteitenweek georganiseerd voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Een week lang volgden 104 kinderen een
programma in dans, theater, natuur, circus en atelier.

Studio West

Kijkclub/Inleidingen
Theaterbezoekers kunnen voorafgaand aan een voorstelling een
inleiding bijwonen. De inleidingen zijn gratis en zijn bedoeld om
theaterbezoek aan De Meervaart toegankelijker en leuker te
maken. In 2016 hebben 1.250 bezoekers een inleiding gevolgd.
Kinderen konden na het bezoeken van een jeugdvoorstelling in
De Meervaart meedoen aan een creatieve workshop. Daar maakten 225 kinderen gebruik van.

Ad b. Activiteiten op het gebied van ‘ontwikkelen’
4West
Kinderen van 2 tot 16 jaar kunnen bij onze Jeugdtheaterschool
4West deelnemen aan wekelijkse lessen op het gebied van theater,

Jongeren van 14 tot 25 jaar die
zich willen verdiepen in theater,
dans, film of digitale muziek
kunnen sinds 2004 terecht bij
Studio West, het talentonwikkelingscentrum van De Meervaart.
Ze kunnen er workshops of
masterclasses volgen, deelnemen
aan een LAB of zelfstandig
werken aan een creatief portfolio. Jonge docenten die als
artiest/maker hun sporen
hebben verdiend, geven de
lessen en zijn een rolmodel voor
de jeugd. Naast workshops
en masterclasses organiseert
Studio West ook diverse
evenementen, waaronder het jaarlijkse dansevenement Break a
Leg en de Meervaart Studio-Cafés. Ook zijn deelnemers uit Studio
West te zien op diverse podia en festivals in binnen- en buitenland.
Studio West bereikte in 2016 ca. 650 actieve deelnemers op
wekelijkse basis. Aan evenementen en optredens namen ca. 1.880
jonge talenten deel op diverse stedelijke podia, waaronder de eigen
Meervaart Studio Cafés.
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Educatie voortgezet onderwijs
Het basisonderwijs bezoekt De Meervaart trouw. Mede door onze
eigen productie Jihad, de voorstelling (zie: Eigen Producties) steeg
het aantal schoolvoorstellingen voor het Voortgezet Onderwijs. Er
was genoeg te kiezen voor de verschillende niveaus, van geëngageerde dans van danstheater AYA tot een bewerking van de
klassieker Hamlet door Zep theaterproducties tot maatschappelijk
betrokken jongerentheater van Maas Theater en Dans en Dox. Ook
is het in 2016 gelukt steeds meer jongeren van scholen bij de vrije
voorstellingen in de avond te ontvangen. Dit was goed te zien bij
aansprekende voorstellingen zoals Swan Lake van Cie. Jakop
Ahlbom en de musical Watskeburt.
Dankzij subsidies van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en het
Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) ontwikkelden we in de periode
2013 – 2015 een leerlijn Wereldverhalen voor de eerste drie
leerjaren van het VMBO. Een uniek project waarin VMBO leerlin-

STUDIO

gen kennismaakten met verschillende wereldtheatertradities en
zelf een verhaal leerden vertellen in diverse theatrale werkvormen.
Wereldverhalen is medio 2015 succesvol afgerond met een
handboek en een uitgebreid lesplan. In 2016 is het project uitgevoerd voor alle eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen van het
Mundus College. FCP en PBC ondersteunden De Meervaart
opnieuw om in de periode 2015 – 2017 samen met huisgezelschap
ICK een pilot Hedendaagse Dans voor het VMBO te ontwikkelen
voor het Wellantcollege Sloten. In 2016 hebben 240 eerste- en
tweedejaars leerlingen van het Wellantcollege Sloten deelgenomen
aan het project. Ook andere scholen weten de weg naar Meervaart
Studio te vinden, met name het speciaal onderwijs.

Amateurs/buurtprogrammering
Muziekpodium Nieuw-West was ook in 2016 een vaste bespeler
van de Blauwe Zaal met in totaal vier uitverkochte matinees. Zie
1.4 ‘Cultureel intendantschap’.
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2.3 ACTIVITEITEN EN BEREIK MEERVAART STUDIO IN 2016

			
PROJECT
ACTIEF
RECEPTIEF

KENNISMAKEN
Express Your Best
Educatie Primair Onderwijs
Inleidingen
Kunstbende

Servicepunt/buurtprogrammeur **

ONTWIKKELEN
4WEST

Studio West

Educatie Voortgezet Onderwijs

Kunstbende Coaching

Semester jan - april
105
Semester sept - dec
112
200
Speelvloer (Goeman)
420
Voorstellingsbezoek*		1.779*
Jeugdworkshops
225
Inleidingen		1.250
Deelnemers
173
Bezoekers voorronde		
250
Bezoekers DJ selectie		
100
Scholentour		695
Promotour		600
Begeleiding amateurs
nvt
Begeleiding lokale initiatieven
nvt
PROJECT

ACTIEF

Deelnemers 2015 - 2016
641
Deelnemers 2016 - 2017
709
Bezoekers 4West eindpresentaties /		
2.607
productiegroepen		
Open dagen
215
Clubweekend
nvt
Zomeractiviteitenweek
104
Workshops / Labs /masterclasses
379
Vrij werken
250
Events / optredens ***
1.801
12.243
Digitale media (Spotify, Youtube)		
19.000
Diverse scholenworkshops
1.027
Voorstellingsbezoek *		
3.394
Welzijn / buurtwerk
0
Masterclasses/coaching
43
Natraject winnaars
30
300

BEKWAMEN

PROJECT

Junior Workshop Docenten

Inzet scholen- en vrijetijdworkshops

EXCELLEREN

PROJECT

Begeleiding jonge makers/
producenten

RECEPTIEF

ACTIEF

RECEPTIEF

9
ACTIEF

RECEPTIEF

Comedy avonden Sherwin Chaar
80
Met jong comedy talent
Studio Cafe-avonden		
Internationale uitwisseling
nvt
Junior programmeurs
8

1.000

TOTAAL ACTIEF / RECEPTIEF		

6.331

* Eerder genoemd bij programmeringsaantallen
** Vanwege bezuinigingen is de functie van buurtprogrammeur per 1 juli 2016 vervallen
*** Schatting, veelal festivals
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ondersteunt Meervaart Studio jaarlijks ook een aantal jonge,
semi-professionele makers bij het uitbrengen van een eigen
productie. Leuk om te vermelden dat hiphopact SoulTrash dit jaar
de Grote Prijs van Nederland won als beste muziekact van 2016.
Zij hebben gedurende langere tijd coaching gehad in het Hiphop
Lab van Studio West.

Ad c. Activiteiten op het gebied van ‘bekwamen’
Junior Workshop Docent traject
Hoewel het Junior Workshop Docent-traject in 2013 is gestopt,
maken we nog regelmatig gebruik van gecertificeerde Junior
Docenten bij onze scholenprojecten. In totaal hebben we afgelopen
jaar negen Junior Docenten ingezet bij onze activiteiten, waardoor
zij verder konden bouwen aan hun carrière als workshopdocent.

Junior Programmeringsteam
Fonds21 heeft De Meervaart in de periode 2014 – 2016 ondersteunt om een Junior Programmeringsteam op te zetten dat een
voorstellingsaanbod voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar
programmeert. Het project is een initiatief van de afdelingen Theater en Studio om meer jonge mensen naar het theater te krijgen. In
2016 hebben de juniorprogrammeurs in totaal zes Meervaart
Studio Cafés georganiseerd en randprogrammering bij vier voorstellingen in de vorm van bijvoorbeeld een nagesprek. Ook dachten
ze mee over de programmering voor seizoen 2017 – 2018. Het
traject is juli 2016 afgerond met een uitgebreide evaluatie. Een
aantal activiteiten van het Junior Programmeringsteam wordt
voortgezet, waaronder de Studio-Cafés. Twee Junior Programmeurs hebben een tijdelijke aanstelling gekregen voor seizoen
2016 – 2017 om de cafés te programmeren.

Ad d. Activiteiten op het gebied van ‘excelleren’
Begeleiding jonge makers
Naast de volwassen makers die De Meervaart begeleidt in het
kader van haar cultureel intendantschap (zie Meervaart Theater),

2.4 TOELICHTING OP BEREIK
EN FINANCIERING MEERVAART
STUDIO 2016
In 2016 hebben iets minder (1.779 t.o.v. 2.014 vorig jaar) basisschoolkinderen De Meervaart bezocht dan het jaar daarvoor.
De reden is dat we steeds vaker samenwerken met het speciaal
onderwijs, dat ruim vertegenwoordigd is in Nieuw-West.
De klassen zijn kleiner in het Speciaal Onderwijs, wat leidt tot
lagere bezoekersaantallen per voorstelling. Vanuit het voortgezet
onderwijs hebben aanzienlijk meer leerlingen ons theater bezocht,
vanwege de voorstelling Jihad.
Verder valt op dat de inkomsten van Meervaart Studio hoger
zijn uitgevallen dan begroot. Dit komt enerzijds door een groei
in het aantal deelnemers bij 4West, anderzijds verhuren we vaker
de ruimtes van Studio West en het Talentenhuis aan derden.
Deze extra inkomsten zijn ook hard nodig, want de huur van het
Talentenhuis is in 2016 verdriedubbeld ten opzichte van 2015.
Ook dit jaar is het weer gelukt om een behoorlijk bedrag
(€ 195.000,-) aan projectsubsidies te werven voor lopende en
nieuwe educatie- en talentontwikkelingsprojecten. Deze bijdragen
stellen ons in staat om onze cultureel- maatschappelijke activiteiten voor de buurt te organiseren, zoals de Zomeractiviteitenweek en het buurtproject Express Your Best. Daarnaast kunnen
we dankzij deze extra middelen vernieuwing en verdieping
realiseren in ons educatieaanbod. Goede voorbeelden daarvan
zijn het project de Speelvloer en het pilottraject Hedendaagse
dans voor het VMBO dat we samen met ICK realiseren.
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Resultaten verhuur
Hoewel het aantal commerciële verhuringen in 2016 van 96 naar
135 en de omzet met 14% is gestegen, is de noodzakelijke omzetstijging van 30% ten opzichte van 2015 is niet behaald. Daar komt
bij dat de winstmarge is verslechterd ten opzichte van 2015,
vanwege extra uitgaven op het gebied van personele inzet en
marketing. Het netto financiële resultaat van de Congresafdeling
is daarmee niet toereikend om de algehele exploitatie van
De Meervaart gezond te houden. Met als gevolg dat we ook 2016
helaas wederom afsluiten met een financieel tekort. Zoals eerder

Aantal verhuringen per jaar per zaal

CONGRES & EVENT

aangegeven leunt de culturele exploitatie zwaar op de commerciële
inkomsten. Dit maakt de algehele exploitatie kwetsbaar voor
tegenvallers. Op het moment van schrijven ziet de prognose voor
2017 er gelukkig rooskleurig uit: 50% van de doelstelling voor
komend jaar is al behaald met definitieve boekingen en er staat
nog 30% aan opties in de boeken. Medio 2017 wordt duidelijk of
de investeringen van het afgelopen jaar leiden tot de gewenste
hogere omzet. Zo niet, dan zullen we moeten ingrijpen in de
lopende exploitatie.

Vergelijking voorgaande jaren
In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt van het
totaal aantal verhuringen per zaal per jaar. In 2016 is een duidelijke groei te zien t.o.v. 2015 en voor enkele zalen zelfs t.o.v. 2014.
De Rode Zaal maakt de grootste groei door in verhuringen samen
met vergaderzaal 6&7, een duidelijk teken dat er een stijging in
het aantal ‘grotere evenementen’ heeft plaatsgevonden in
De Meervaart.
Naast een omzetstijging beoogden we in 2016 ook een hogere
bezettingsgraad te realiseren. In onderstaand overzicht is een
analyse van het bezettingspercentage van alle zalen per maand
af te lezen. Het analyseren van de bezetting is een maandelijks
terugkerend onderdeel in onze sales meeting om te kijken in welke
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We verwachten na het internationale beurzenbezoek in 2016 de
komende jaren meer van dergelijke congressen te boeken.

Marketing en relatiemanagement

maanden er meer gerichte focus en acties noodzakelijk zijn. Om tot
een representatieve vergelijking te komen zijn per jaar het aantal
verhuurbare dagen (d.w.z. 100% is 5 werkdagen minus eventuele
zomersluiting in 2014 en 2016) tegenover het aantal commerciële
verhuringen van alle zalen gezet. De piekmaanden en rustigere
perioden fluctueren zichtbaar per jaar o.a. onder invloed van
vakanties en feestdagen. Er is een groei in bezetting te zien van
2% t.o.v. 2015 (15%). Een positieve kentering, maar daarmee zijn
we nog niet terug op het peil van 2014 (19%), dat 4% hoger lag dan
in 2015.

Sectoren
De Meervaart heeft het grootste aandeel klanten in de not-for-profit
sector: onderwijs, wetenschap, geneeskunde etc. (69%). Het aandeel
corporate is weliswaar relatief bescheiden (28%), maar draagt wel
voor een aanzienlijk deel bij aan de omzet. Het aandeel internationaal corporate is met 2% klein, maar groeiende. De internationale
congressen hebben vaak een lange aanlooptijd van 2 tot 3 jaar.

In 2016 is samen met de afdeling PR/Marketing een nieuw logo
ontwikkeld, waarin alle drie de pijlers van De Meervaart vertegenwoordigd zijn. Het nieuwe logo vormt de basis voor het promotiemateriaal van Sales & Events, dat alle USP’s en kernwaarden van
De Meervaart als theater, talentontwikkelingscentrum en congres
& evenementen locatie belicht. Het nieuwe promotionele materiaal
(folders, vouchers, giveaways etc.) is veelvuldig ingezet en goed
ontvangen. In 2016 zijn er 130 bezoeken aan bestaande en nieuwe
relaties afgelegd. Daarnaast was De Meervaart vertegenwoordigd
op vier (inter)nationale beurzen. Ongeveer 35 bestaande klanten
hebben tijdens een speciale relatieavond ervaren welke extra
activiteiten De Meervaart rondom een congres of vergadering
kan bieden. De avond startte met een boottocht en diner op de
Sloterplas met aansluitend een bezoek aan de voorstelling
Swan Lake van Cie. Jakop Ahlbom. In samenwerking met huisdansgezelschap ICK werd ook tweemaal het netwerkevent
Art & Inspiration georganiseerd voor relaties uit het bedrijfsleven.

Advertenties online en via social media
Meer analyse van en focus op de budgetinzet in combinatie met
aanpassingen op de website resulteerden in een stijging van het
aantal downloads en concrete aanvragen via de website van 3,37%
naar 5,01%. Ter vergelijking, het gemiddelde percentage in de
hospitality- en travelbranche ligt op zo’n 2,85%. Totaal ontvingen
wij 44 kwalitatief goede aanvragen van bedrijven, waarvan er maar
liefst acht definitief geworden zijn. Twitter, Facebook en Linkedin
zijn geüpdatet met nieuwe foto’s en content en worden frequenter
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CONGRES & EVENT

ingezet tijdens en rondom congressen en evenementen.
De klantendatabase is opgeschoond en 250 prospects en
bestaande klanten hebben een nieuwsbrief ontvangen.
In totaal zijn er zes mailings vanuit De Meervaart verstuurd
en acht via partners als De Vergaderstoel, MeetingSelect,
EfficientHotelpartner en DNLS. Deze extra zichtbaarheid
heeft bijgedragen aan meer aanvragen via deze kanalen.
Samenwerkingspartners & Brancheverenigingen 2016:
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Organisatie en bedrijfsvoering
Per 1 september 2016 zijn de afdelingen Horeca en Duty-management samengevoegd met de afdeling Sales & Events. Alle kennis
en ervaring op het gebied van hospitality binnen De Meervaart is
nu gebundeld. In totaal werken er 8 medewerkers, 2 stagiaires
en 27 flexibele horecakrachten voor de afdeling. Om de sfeer en
het gevoel van gastvrijheid te verhogen, is in 2016 de grote bar
vernieuwd. Verder zijn er producten aan het assortiment en
verschillende soorten speciaal bier van de tap toegevoegd.
Deze producten hebben geleid tot een stijging van de omzet en
veel waardering van zowel de theaterbezoekers als congresklanten.
Op het gebied van sociaal ondernemen en duurzaamheid draagt
de afdeling zijn steentje bij. Sinds half december hebben wij een
medewerker met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

365 DAGEN
SUCCESVOL

CONGRES & EVENT

EEN SELECTIE VAN CONGRESSEN
EN EVENEMENTEN IN 2016
WAAR WIJ TROTS OP ZIJN,
VAN NIEUWE EN BESTAANDE
KLANTEN VAN DE MEERVAART.

COLLEGE24

Making a murderer
nieuwe klant 2016

nieuwe klant 2016

ANTHONI
WEN RECLAMIJ
N LEEsiU
VA
e
L sympo um
22 AV

1e thuiszorgcafé

bestaande klant

bestaande klant
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4.1 TECHNIEK EN
GEBOUWBEHEER
De afdeling Techniek bestaat uit tien medewerkers die alle technische werkzaamheden in De Meervaart verrichten ten behoeve
van de vele voorstellingen, congressen en verhuringen in de
verschillende zalen. Gebouwbeheer valt ook onder de afdeling.
Alle technische medewerkers zijn allround inzetbaar, maar werken
veelal vanuit hun eigen specialisme. Regelmatig wordt een beroep
gedaan op ZZP-ers. Diverse stagiairs voor lange of korte periodes
zijn welkom binnen de technische dienst.
Afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de overstap
naar een nieuw planningsysteem (Yesplan) en de renovatie van
de Blauwe Zaal (o.a. vervanging tribune. Daarnaast is het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) aangevuld met een investeringsplan
voor de inventaris. Het huidige MOP voorziet alleen in een
planning en financiële reservering voor het gebouw en de gebouwinstallaties. Een groot deel van de theatertechnische installaties
en de inventaris is al 18 jaar of langer in bedrijf en heeft daarmee
de reguliere afschrijftermijn overschreden. Wij hopen door zuinig
met de zaken om te gaan, vervanging nog wat uit te kunnen stellen
en in de tussentijd voldoende middelen te reserveren om de
komende jaren gefaseerd nieuw inventaris aan te kunnen schaffen.
De Blauwe Zaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt en de
tribune moet worden vervangen. Een aantal stoelenleveranciers
is gevraagd om een offerte uit te brengen. Additioneel willen we
ook de wanden van de zaal en een aantal aanpassingen boven het
speelvlak (hijsinstallatie en bekabeling) uitvoeren. De renovatie zal
ca. 2 maanden in beslag nemen en staat op de planning voor zomer
2017 of 2018, afhankelijk van de voortgang van het offertetraject.
De Meervaart wil in 2017 investeren in duurzaamheid en heeft
begin december 2016 een lage rentelening aangevraagd bij het
Duurzaamheidsfonds van de Gemeente Amsterdam. Dit ten
behoeve van de vervanging en aanpassing van de luchtbehandeling
en verwarmingsinstallatie, vervanging van verlichting en het
plaatsen van zonnepanelen. De bijna 40 jaar oude verwarmingsketels kunnen met de lening vervangen worden door een
energiezuinig systeem. Samen met vervanging van TL licht door
Led verlichting en de plaatsing van zonnecellen op het dak,
reduceren we de CO2 uitstoot van De Meervaart aanzienlijk
en besparen we fors op energiekosten. De Gemeente Amsterdam
stelt als voorwaarde dat de werkzaamheden in 2017 worden
uitgevoerd.
Voor de middellange termijn staat de huisvesting van ICK en
Meervaart Studio in ver/nieuwbouw in of aan De Meervaart op
het programma. Vanuit het oogpunt van gebouwbeheer is de

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

afdeling betrokken bij het opstellen van het Programma van
Eisen voor de te realiseren studio’s.
De Meervaart zit in een werkgroep van Duurzame Amsterdamse
Cultuurinstellingen en het Noord-Hollands Overleg Toneelmeesters.
In deze werkgroepen wordt veel kennis gedeeld over duurzaamheid en technische en personele ontwikkelingen in theaterland.
Ook had De Meervaart afgelopen jaar zitting in de adviesgroep
Duurzame Cultuurpanden van de Gemeente Amsterdam, die op
verzoek van wethouder Choho geadviseerd heeft bij het opstellen
van een plan van aanpak voor verduurzaming van Amsterdamse
cultuurpanden.

4.2 KAARTVERKOOP
EN RECEPTIE
In september 2014 is de afdeling Kaartverkoop onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Financiën gebracht. Samen met het
team Kaartverkoop werden procedures uitgewerkt om de kaartverkoop nog beter te stroomlijnen. Eind 2014 is er een contract
gesloten met Eventim om de telefonische kaartverkoop voor
De Meervaart te verzorgen. Hiermee werden zowel de medewerkerscapaciteit als de toegangstijden vergroot. De kassa van
De Meervaart is momenteel - tegen de landelijke trend in - dagelijks
bereikbaar van 10:00 - 22:00 uur.
De Meervaart heeft in samenwerking met de afdeling Stadpas van
de Dienst Werk en Inkomen een aantal succesvolle campagnes
georganiseerd waarbij stadspashouders met een minimuminkomen
tegen lage prijzen een voorstelling naar keuze konden bezoeken.
Ook werd met succes de digitale stadspas ingevoerd. De campagne
voor € 2,50 in december naar een voorstelling naar keuze in
De Meervaart werd door stadspashouders omarmd en trok maar
liefst 569 bezoekers.
In 2016 werd een proef gedaan met het scannen van de toegangskaarten bij de deur. Dit bleek nog onvoldoende resultaat op te
leveren; de wachttijden werden te lang en kaarten, uitgegeven door
verkoopagenten als Nationale Theaterkassa, Lastminute Ticktet
Shop en Eventim, bleken niet altijd goed te scannen. In 2017 wordt
een nieuw kaartverkoopsysteem in gebruik genomen. Wij zullen
ons daarna heroriënteren op het scannen van toegangskaarten.
Ook willen we in 2017 werken aan een systeem waarbij impresariaten zelf de kaartverkoopstanden van hun voorstellingen kunnen
nagaan. Nu moet dat nog wekelijks voor ieder impresariaat door
de kassamedewerkers worden samengesteld en dat kost veel tijd.
Voor De Meervaart zelf zal er een permanente verbinding tussen
het planningssysteem Yesplan en het nieuwe ticketingsysteem
worden gelegd, waardoor voor iedere voorstelling in de planning
realtime de kaartverkoopstand zichtbaar wordt.
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Het afgelopen jaar was programmatisch belangrijk voor De Meervaart,
omdat in 2016 onze huisgezelschappen zich voor het eerst in ons
theater presenteerden. Ook werd binnen de programmering een
significant groter aandeel voor dans ingeruimd; een relatief duur
genre voorstellingen. Bij de programmering letten we op het
programmeringsresultaat, dat wil zeggen de programmeringsopbrengsten uit recettes en culturele verhuur minus de kosten
van personeel programmering/pr/techniek en de inkoopkosten
van de voorstellingen en de toegekende doelsubsidies. Per saldo
blijft het resultaat € 8.000 achter bij de begroting, maar € 40.000
ten opzichte van 2015. Dit komt mede doordat er relatief veel
voorstellingen werden geprogrammeerd ten opzichte van het
aantal bezoekers. Een bijzonder onderdeel van de programmerings- en productietak van De Meervaart wordt ingenomen
door Meervaart Producties. De producties Jihad, Kapsalon en
Andalus Voices leverden een netto recette op van € 397.000 en
trokken veel bezoekers in 2016.
In 2016 ontvingen we voor het tweede jaar een extra subsidie
van de gemeente Amsterdam om het vermogen aan te sterken
respectievelijk de kosten voor het gebouwonderhoud op te kunnen
vangen en de exploitatie zichtbaar gezond te houden. Het streven
naar een positief resultaat is bij vrijwel alle budgetten in 2016
zichtbaar. De beheerlasten bleven in lijn met de begroting en de
activiteitenresultaten toonden beter dan begroot, met als
hoogtepunt een mooi resultaat bij de afdeling horeca waarbij de
brutomarge meer dan verdubbelde ten opzicht van 2015 en het
resultaat met € 150.000 steeg. Er was echter één uitzondering:
het resultaat van de Salesafdeling daalde naar € 272.000, een
daling van 23% ten opzichte van 2015 en 50% ten opzichte van
het begrote resultaat. Een teleurstellende uitkomst, niet in het
minst voor het salesteam dat zich onvermoeibaar heeft ingezet
om tot betere resultaten te komen. En een tegenvaller gezien de
financiële en personele injectie die in de congresafdeling is gedaan.
De Meervaart staat voor de opdracht de afhankelijkheid van de
resultaten uit de commerciële niet gesubsidieerde activiteiten te
verkleinen. Het boekjaar 2016 maakt pijnlijk duidelijk dat als de
resultaten bij de commerciële tak tegenvallen, de gesubsidieerde
exploitatie hier veel last van heeft.
Er is in 2016 veel uitgegeven aan gebouwonderhoud. Er werd een
extern onderhoudsbedrijf ingehuurd om achterstallig onderhoud in
het pand te verhelpen en noodgedwongen moest er geïnvesteerd
worden in nieuwe dakbedekking na verschillende lekkages. Ook de
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noodverlichtingsinstallatie en de afzuigventilatie op het dak
moesten na klachten vervangen worden. Voor de huisvesting van
ICK in het Talentenhuis, leverde Meervaart Studio ruimte in met
minder met minder te huren m2 als gevolg. Wel was er een interne
verhuizing nodig en een investering in het ombouwen van twee
klaslokalen tot een vervangende studioruimte.
Verder is geïnvesteerd in de grote foyer van De Meervaart, waar
de grote bar geheel werd vervangen, en in de bewegwijzering die
geheel in de nieuwe huisstijl werd verzorgd. De sleetse stoelen van
de congreszalen werden op inventieve wijze opnieuw gespoten en
bekleed waardoor een hoge vervangingsinvestering met de helft
kon worden teruggebracht.
Op softwaregebied is geïnvesteerd in een nieuw planningspakket,
Yesplan, dat veel gebruikt wordt in theaters in Nederland. Yesplan
wordt de centrale webbased database voor alle plannings en contractuele zaken, alsmede het roosteren van personeel voor deze
activiteiten. Er waren ook extra investeringen nodig in het CRM
programma CRM Factory, mede vanwege een ingewikkelde samenwerking met de ticketingpartner Eventim. Ten behoeve van de horecaafdeling werd geïnvesteerd in nieuwe bedrijfskleding, nieuwe
rijdende koffiebuffetten, inclusief de machines. Ook de vaatwasser
en friteuse werden vervangen. Ten slotte werd geïnvesteerd in
theatertechniek: alle lampen op de portaalbrug van de Rode Zaal
werden vervangen en er werd een kleine geluidstafel aangeschaft.
Het is binnen de culturele educatietak Meervaart Studio wederom
gelukt zowel de vaste activiteiten voor kinderen bij 4West en voor
jongeren en jong volwassenen bij Studio West alsmede de diverse
educatieprojecten te dekken uit de vaste subsidies en vele bijdragen
van diverse fondsen. De inkomsten van Studio West namen
flink toe door aanbod op scholen en voortzetting van het project
Wereldverhalen.
De grootste financiële risico’s voor De Meervaart zijn op dit moment
het lage eigen vermogen, de afhankelijkheid van de commerciële
inkomsten in de culturele exploitatie en het ontbreken van een
goede voorziening voor groot onderhoud. Voor de kunstenplanperiode 2017-2020 heeft de gemeente een extra bedrag van
€ 225.000 toegekend voor onderhoud en € 200.000 voor grote
vervangingsinvesteringen. Een prachtig bedrag maar nog niet
genoeg om de vervangingsinvesteringen voor de komende 5 jaar
te dekken.
De komende jaren werken we toe naar een algemene (risico)
reserve van minimaal € 500.000, een voorziening voor gebouwonderhoud conform MOP en een vervangingsinvesteringsreserve
van minimaal € 1.000.000 in 2021.
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5.2 SUBSIDIENTEN, FONDSEN EN OPDRACHTGEVERS IN 2016
De Meervaart werd in 2016 structureel gesubsidieerd door Stadsdeel Nieuw-West en de Gemeente Amsterdam.
Tevens ontvingen we in 2016 een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

FONDS/SPONSOR/
OPDRACHTGEVER

PROJECT/ACTIVITEIT

BIJDRAGE

INZET IN

Ministerie van SZW

Jihad, de voorstelling

€ 150.000

2015-2017

Gemeente Amsterdam

Jihad, de voorstelling

€ 29.900

2016

Fonds21

Jihad, de voorstelling, educatie

€ 10.000

2016

Janivo Stichting

Jihad, de voorstelling, educatie

€ 5.000

2016

AmvJ Fonds

Jihad, de voorstelling, educatie

€ 5.000

2016

Hofsteestichting

Jihad, de voorstelling, educatie

€ 2.500

2016

Prins Bernhard Cultuurfonds

BGL Theaterweekend

€ 15.000

2016

Fonds Cultuurparticipatie

Hedendaagse Dans in het VMBO

€ 82.601

2015-2017

Prins Bernhard Cultuurfonds

Hedendaagse Dans in het VMBO

€ 37.913

2015-2017

Stadsdeel Nieuw-West

Express Your Best

€ 60.000

2015-2016

Stadsdeel Nieuw-West

Express Your Best

€ 38.761

2016

Hofsteestichting

Express Your Best

€ 5.000

2015-2017

Stichting Zonnige Jeugd

Express Your Best

€ 5.000

2015-2017

Kattendijcke Drukker Stichting

Express Your Best

€ 1.000

2015-2017

Fonds Podiumkunsten

Andalus Voices

€ 20.000

2015-2016

Fonds 21

Andalus Voices

€ 16.000

2015-2016

VSB Fonds

Andalus Voices

€ 12.000

2015-2016

Landelijk Bureau Kunstbende

Kunstbende

€ 10.000

2016

Stichting Aedes Liefdeswerk

Kunstbende

€ 5.000

2016

Weeshuis der Doopsgezinden

Kunstbende

€ 3.000

2016

Janssen Friesche Stichting

Kunstbende

€ 2.000

2016

Het Amsterdamsche Fonds

Kunstbende

€ 1.500

2016

WJO de Vries Fonds

Zomer Activiteitenweek

€ 4.000

2016

Stichting St. Nicolaas Gasthuis

Zomer Activiteitenweek

€ 3.000

2016

Stichting Zonnige Jeugd

Zomer Activiteitenweek

€ 3.000

2016

Maatsch. Tot Nut vh Algemeen

Zomer Activiteitenweek

€2.500

2016

Stichting Wees een Zegen

Zomer Activiteitenweek

€ 2.000

2016

ING

4West Festival

€ 5.000

2016

IMC Charity

De Speelvloer

€ 5.520

2016
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5.3 VOORUITBLIK 2017
Meervaart Theater
De afgelopen twee jaar is het aantal geprogrammeerde voorstellingen gestegen van 329 in 2014 naar 366 in 2016. Dit is mede te
danken aan ons veranderde programmeringsprofiel, dat een grote
aantrekkingskracht blijkt te hebben op nieuwe makers die voorstellingen maken met een bijzondere culturele of maatschappelijke
signatuur. Voor onze profilering als cultuurhuis, naamsbekendheid
en de bezoekersaantallen zijn deze extra voorstellingen prettig.
We lopen echter tegen de grenzen van onze bedrijfsvoering aan.
Op iedere extra voorstelling moet personeel ingeroosterd worden
voor techniek, horeca en publieksbegeleiding. Ook moeten er
extra marketinginspanningen geleverd worden om de additionele
programmering te verkopen. Hoe jammer we het ook vinden, in
2017 zullen we scherpere keuzes moeten maken in de programmering om het aantal voorstellingen terug te brengen naar een
niveau dat overeenstemt met de beschikbare budgetten voor
personele inzet. Met name het aantal techniekuren moet worden
teruggebracht. In de samenstelling van de programmering,
zullen we vaker kiezen voor voorstellingen die goede recettes
opleveren. Met de inkomsten uit succesvolle voorstellingen kunnen
we experimentele, innovatieve voorstellingen van nieuwe makers
financieren.

Meervaart Studio
Al langere tijd bestaat de wens om de verschillende projecten
van Meervaart Studio - Studio West, 4West, 4West Express en
educatie - meer in samenhang te presenteren. Door één merk
te realiseren voor alle activiteiten verwachten we ons bereik te
vergroten en de verbinding met het merk ‘Meervaart’ te versterken. Het komende jaar gaan we een aantal bureaus vragen
om met een voorstel te komen voor een rebrandingstraject.
Een belangrijk punt van zorg blijft de huisvesting van 4West in
het Talentenhuis. In 2017 onderzoeken we welke mogelijkheden
er zijn om het programma van 4West structureel onder te brengen
in De Meervaart. Dit moet voor de zomer resulteren in een
uitgewerkt plan met begroting en planning. Bij het maken van
inhoudelijke keuzes en de bijbehorende doorberekening van
kosten worden we ondersteund door het Projectmanagementbureau van de Gemeente.

FINANCIEEL VERSLAG

Samen met de huisgezelschappen werkt Meervaart Studio komend
jaar aan innovatieve educatieprojecten voor scholen en Meervaart
Studio deelnemers. Speciale aandacht in de komende beleidsperiode
krijgt de leeftijdsgroep 12 – 15 jaar. Deze groep is een belangrijke
schakel in de doorstroming tussen de jaarcursussen voor kinderen
en de LABS voor jongeren en jongvolwassenen en onderbelicht in
het huidige activiteitenprogramma. Met de Gemeente Amsterdam
en het Jongerencultuurfonds zorgen we ervoor dat kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen voor een gereduceerd tarief
kunnen deelnemen. Daarvoor werken we nauw samen met scholen,
buurtwerk en Ouder Kind Centra in de diverse wijken.

Meervaart Congressen
De omzet van de commerciële verhuur moet in 2017 verder groeien
naar € 825.000 met een winstmarge van 64%. Dit komt neer op
tenminste 150 verhuringen / 550 zalen per jaar. Met het huidige
aantal definitieve boekingen en opties voor 2017, achten we de kans
reëel dat we de beoogde omzet gaan halen. Een aandachtspunt is
echter het beheersbaar houden van de kosten. De afgelopen twee
jaar is de winstmarge van de commerciële verhuur verslechterd
van 60% naar 40% vanwege extra investeringen in marketing en
personele inzet. Komend jaar moeten de kosten naar beneden om
voldoende inkomsten over te houden voor de algehele exploitatie.
Dit betekent dat we scherper gaan letten op de personele inzet per
activiteit en het marketingbudget wordt met 25% gereduceerd.
De startomzet op 1 januari 2017 komt voornamelijk voort uit
middelgrote congressen van bestaande klanten, geboekt in het
eerste en tweede kwartaal van 2016. Wereldwijd groeit het aantal
middelgrote congressen, terwijl dit segment juist daalt in Amsterdam. Onze bestaande klanten zorgen voor de basisomzet. Groeikansen liggen vooral bij (inter)nationale congressen. Deze (inter)
nationale congressen hebben een lange aanlooptijd van 12 tot 36
maanden. Het blijft dan ook belangrijk om te investeren in beursbezoeken om (inter)nationale congressen voor 2018/2019
binnen te halen en daarmee onze orderportefeuille aan te vullen.
Voor 2017 staan Evenement Contact 2017 en IMEX Frankfurt
op de planning. Daarnaast werken we in 2017 verder aan onze
database dankzij een nieuw planningssysteem “Yesplan” met
CRM mogelijkheden. Met dit nieuwe programma kunnen wij
een betere data-analyse uitvoeren, waardoor wij nog gerichtere
marketingacties kunnen inzetten.
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Investeringen in het gebouw

2017 doorlopen met het stadsdeel, ontwikkelaars, huurders OBA
en Muziekschool Amsterdam en het Projectmanagementbureau
van de gemeente. De uitgangspunten bij de herinrichting van het
gebouw zijn multifunctioneel gebruik van ruimtes, een meer
eigentijdse inrichting en een transparanter gebouw dat weer
twintig jaar meegaat.

In totaal beoogt De Meervaart in 2017 € 500.000,- te investeren in
het duurzamer maken van haar gebouw. Ruim 80% van de investering doen we met een lage rente lening van het Duurzaamheidsfonds, waarvan de aanvraag nog loopt (uitslag begin maart 2017).
Geplande ingrepen: vervanging HR-ketel en klimaatinstallatie,
conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting (m.u.v.
theaterlicht) en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Jaarlijks
verwachten we ca. € 40.000,- te gaan besparen op energiekosten.
Daarbij zorgen de ingrepen voor een forse CO2 reductie. Het
verduurzamen is een omvangrijk traject en dient plaats te vinden in
2017. Idealiter worden de meest ingrijpende aanpassingen in de
zomer gedaan om overlast voor onze bezoekers te voorkomen.

VERKORTE BEGROTING 2017

Hoog op de wensenlijst staat een renovatie van de Blauwe Zaal, die
na 20 jaar intensief gebruik toe is aan een make-over. Op dit
moment loopt een offertetraject voor vervanging van de tribune en
het aanpassen van wandbekleding, zaallicht en (beperkt) technische voorzieningen. Via crowdfunding is een deel van het benodigde
budget opgehaald voor vervanging van de tribune. Het overige
budget moet uit het onderhoudsbudget komen. Als het duurzaamheidstraject doorgaat wordt de renovatie van de Blauwe Zaal
mogelijk uitgesteld tot 2018, omdat twee complexe verbouwingstrajecten in de beperkte zomerperiode (juli/augustus) planningstechnisch en financieel niet haalbaar zijn.

Directe inkomsten
Indirecte inkomsten
Subsidies en fondsbijdragen

1.600
1.770
2.395

TOTAAL INKOMSTEN

5.765

Directe kosten
Indirecte kosten

3.807
2.043

TOTAAL KOSTEN

5.850

Rentelasten
Vrijval egalisatiereserve
RESULTAAT

Ontwikkelingen omgeving en ondernemerschap
Centrum Nieuw West (voorheen Osdorpplein) gaat de komende
jaren flink op de schop. Onderdeel van de herontwikkeling van het
winkelcentrum is dat De Meervaart een deel aan de achterkant van
haar gebouw (vergaderzalen en Studio West) afstaat ten behoeve
van de ontwikkeling van een hotel, leisure en retail. In de nabije
omgeving komen er 1.000 woningen voor starters en young
professionals. Een snelle busverbinding met Schiphol zorgt voor
een nog betere bereikbaarheid met de luchthaven. Deze ontwikkelingen bieden kansen om meer bezoekers te trekken, zowel voor de
theaterprogrammering als congressen.
Voor het afstaan van vierkante meters aan de achterkant ontvangt
De Meervaart middelen uit de grondexploitatie, die we willen
gebruiken om ons gebouw aan te passen aan de huidige wensen. De
talentontwikkeling- en educatieactiviteiten van Meervaart Studio
vinden nu nog deels in het Talentenhuis plaats, een oud schoolgebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Zoals
hierboven aangegeven willen we deze activiteiten borgen door ze
permanent te huisvesten in ons eigen pand. Daarnaast hebben we
de wens repetitie- en montageruimte te kunnen bieden aan de
huisgezelschappen. Heroriëntatie op onze congresfunctie is een
integraal onderdeel van het planontwikkelingstraject dat we in

27

52
-156
19

JAARVERSLAG 2016

ORGANISATIE

6.1 PERSONELE ORGANISATIE

dueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Beiden zijn ingesteld om
werknemers de mogelijkheid te geven optimaal balans te creëren
tussen werk en persoonlijke situatie. Zowel individueel als tijdens
personeelsbijeenkomsten is uitgebreid aandacht besteed aan de
invoering van deze nieuwe regelingen.

In 2016 werkten in De Meervaart gemiddeld 46 medewerkers met
een tijdelijk en/of vast dienstverband.
Dit jaar heeft De Meervaart via payrolling oproepkrachten ingehuurd
voor horeca/catering/garderobe werkzaamheden. Voor deze taken
zijn gemiddeld 32 oproepkrachten ingezet, die gezamenlijk 13.217
uur (6,7 fte) hebben gewerkt. Ook de afdeling techniek heeft, naast
de vaste medewerkers, 14 mensen op oproepbasis ingehuurd.
Net als vorig jaar werken we samen met het Jongeren Loket van
de Gemeente Amsterdam (Werk- en re-integratie) om te kijken of
wij binnen ons bedrijf één of meerdere cliënten op weg kunnen
helpen op de arbeidsmarkt. Eind 2016 hebben wij iemand na een
proefplaatsing bij de horeca een contract voor bepaalde tijd kunnen
aanbieden. In het kader van de arbeidsintegratie geven we al vele
jaren werkgelegenheid aan een cliënt van Cordaan. We zien dit als
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast geven we scholieren en studenten de gelegenheid binnen
De Meervaart werkervaring op te doen via (snuffel)stages. Wij krijgen
jaarlijks vele aanvragen voor stageplaatsen. We zijn er trots op dat
we organisatiebreed in 2016 aan 24 zowel MBO als HBO studenten
een stageplaats hebben kunnen bieden. Dat is meer dan ooit. Naast
deze langer durende stages hebben enkele middelbare scholieren een
snuffelstage gelopen op alle afdelingen van De Meervaart en hebben
twee stagiairs een week meegelopen met de afdeling theatertechniek.

De Meervaart hanteert zowel de Code Cultural Governance als
de Code Culturele Diversiteit. De Code Cultural Governance
wordt vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht
(zie 6.2). Het beleid met betrekking tot De Code Culturele
Diversiteit wordt vormgegeven door de directie en behelst vier
aandachtsgebieden: personeel, publiek, programma en partners.
In ons nieuwe beleidsplan hebben we de ambitie geformuleerd
om in 2020 tenminste 40% cultureel diverse programmering
aan te bieden. Veel daarvan zal eigen of (co)productie zijn in
samenwerking met diverse stedelijke en landelijke partners.
We durven wel te stellen dat De Meervaart het grootste aantal
cultureel diverse bezoekers trekt van de Amsterdamse theaters.
Dankzij onze wereldmuziek programmering, Surinaamse
concerten en cabaret en aanbod van jonge nieuwe makers als
Well Made Productions en George en Eran weten we aantoonbaar nieuw publiek naar het theater te trekken van diverse
afkomst. Wat de personele samenstelling betreft slagen we er,
ondanks het geringe verloop in de organisatie, steeds vaker in
kandidaten aan te trekken met een bi-culturele achtergrond voor
(interne) vacatures.
De nevenfuncties van Andreas Fleischmann,
directeur/bestuurder zijn:

Het ziekteverzuim was dit jaar 2,5%. Dat is iets hoger dan in 2015.
De Meervaart is volger van de cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Deze cao heeft na het al eerder ingestelde
Loopbaanbudget met ingang van 1 januari 2016 ook het Indivi
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zakelijk intendant ICK (tot jan. 2017)
voorzitter BIZ Ondernemersvereniging Nieuw West
voorzitter Theatergroep Witte Raaf
voorzitter Stichting Het Paleisje
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6.2 RAAD VAN TOEZICHT
De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht (RvT). Dit houdt
onder andere in dat de Raad jaarlijks een zelfevaluatie doet en de
richtlijnen voor vervanging van haar leden bespreekt en bewaakt.
In 2016 heeft de RvT vier keer vergaderd. Naast de vaste agendapunten is aandacht besteed aan het HR beleid, de implementatie
van het nieuwe CRM systeem, de voorbereiding van de vervanging
van een aftredend lid en het Kunstenplan 2017-2020. In het kader
van het Kunstenplan is in januari een extra vergadering gehouden
om de Kunstenplanaanvraag 2017-2020 uitgebreid te bespreken.
Aan het begin van het jaar hebben de leden van de RvT, tijdens een
speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, kennis gemaakt
met de Raad van Toezicht en directie van ICK.
Jaarlijks behandelt de RvT een aan De Meervaart gerelateerd
thema. Dit jaar was het onderwerp ‘Eigen producties’. In november
vond het jaarlijks overleg plaats tussen de ondernemingsraad en
een delegatie van de RvT. In december heeft John Moreu, na 5 ½
jaar zitting te hebben gehad in de RvT, afscheid genomen. In het
kader van zijn opvolging zijn gesprekken met potentiele nieuwe
leden voor de RvT gestart en bijna afgerond.

Hans van Keulen
-	Conservator Uitvoerende kunsten en media/ Teamleider
Bijzonder Collecties Universiteit van Amsterdam
-	Nevenfunctie: Lid Executive Committee van The International Association of Libraries, Museums, Archives and
Documentation Centres of the Performing Arts

John Moreu
-	Eigenaar/directeur Moreu Marketing & Communicatie
Bergen NH
- Nevenfunctie: Partner Tourism in Action BV
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6.3 EEN WOORD VAN DE
VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT
“In dit jaarverslag heeft u alles kunnen lezen over het (wederom)
geslaagde Meervaartjaar 2016. Als voorzitter van de Raad van
Toezicht kan ik daar inhoudelijk weinig aan toevoegen maar ik wil
vanuit mijn rol als toezichthouder graag een paar accenten leggen.
Het is hier al eerder naar voren gekomen; als eigenaar van het
pand is het De Meervaart de afgelopen jaren niet gelukt om van
het toenmalige subsidiebedrag een onderhoudsfonds te vormen
voor het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). In 2015 nog moesten
we een lening afsluiten om een noodzakelijke investering in de
brandveiligheid te financieren. In aanloop naar het nieuwe
Kunstenplan 2017 – 2020 hebben we als Raad van Toezicht extra
aandacht besteed aan de liquiditeitspositie van De Meervaart en
de noodzaak een onderhoudsfonds te realiseren voor het meerjarenonderhoud. De Meervaart heeft in haar Kunstenplanaanvraag
aanvullende subsidie aangevraagd voor het MOP en de gemeente
heeft het belang daarvan gelukkig onderkend en ons een aanzienlijker hoger subsidiebedrag toegezegd voor de komende vier jaar.
Daarmee kunnen we - voorzichtig - onze liquiditeitspositie verbeteren en het noodzakelijke onderhoud uitvoeren.
Bijna al onze activiteiten waren succesvol en sociaal/cultureel/
artistiek gezien van meerwaarde voor onze bezoekers en de buurt.
De terugloop van congressen/verhuringen blijft echter een punt
van zorg voor de Raad van Toezicht. Het aanbod van congreslocaties is gestegen, er is dus meer concurrentie bijgekomen. Na de
economische crisis hebben we flink geïnvesteerd in marketing en
(bescheiden) in de aankleding van het pand. Dat heeft zijn vruchten
in 2016 nog niet voldoende afgeworpen. Komend jaar gaat de Raad
van Toezicht scherp toezien op het verloop van de commerciële
activiteiten. Ook zullen we aandacht besteden aan het ontwikkelen
van alternatieve scenario’s voor de huidige bedrijfsvoering, die in te
sterke mate afhankelijk is van commerciële inkomsten.

Larissa de Meijer-Keijzer

Onder de immer gemotiveerde en geestdriftige leiding van
Andreas Fleischmann hebben alle medewerkers hun steen bij
gedragen het afgelopen jaar. Op deze plaats wil ik graag alle
medewerkers van De Meervaart van harte bedanken voor hun
toewijding en inzet. Dankzij jullie én met behulp van onze
subsidiënten, fondsen en opdrachtgevers hebben we De Meervaart
gemaakt tot wat het is: een inspirerende plek om te bezoeken en
te werken.”

-	Partner GrantThornton (verantwoordelijk voor Member
Firm Development)

Hans van Keulen
(voorzitter)

Brechje Nollen
- Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Jamila el Mourabet
-	Senior Consultant Diversity & Inclusion ABN AMRO
- Nevenfunctie: Voorzitter Agora Network

Daniël Roos
- Directeur JINC
-	Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Publieke
Omroep Amsterdam; Bestuurslid stichting Nanine Linning
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6.4 ONDERNEMINGSRAAD
Per september 2016 heeft de OR een nieuwe samenstelling.
Kayleigh Boumedyan is aangebleven als voorzitter en Rick van
Doorn als lid. Daniëlle van Zoomeren en Menno van der Gaag zijn
nieuw aangetreden. Omdat de OR met deze samenstelling bestaat
uit vier leden, telt de stem van de voorzitter twee keer.
In 2016 heeft de OR acht keer vergaderd. Er is o.a. gesproken over
de vakantieregeling, de invoering van het nieuwe HR-beleid en de
plannen voor de verbouwing. Er hebben twee personeelsvergaderingen plaatsgevonden (juli en september). Tijdens deze bijeenkomsten is het personeel geïnformeerd over o.a. de plannen voor de
verbouwing, het nieuwe HR-beleid en de crowdfundingscampagne
voor de nieuwe tribune.
De aandachtsgebieden voor 2017 zullen zijn: het professionaliseren van de OR, regelmatiger contact met de directie (minimaal vier
keer per jaar) en het voorzitten van één personeelsvergadering.
Verder zal de OR zich blijven inzetten als intermediair tussen
personeel en directie en als klankbord bij zaken die het personeel
betreffen.
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6.5 SAMENWERKINGSPARTNERS
EN BRANCHEVERENIGINGEN

Gemeente Amsterdam - stadspas

Amsterdam Marketing

Muziekschool Amsterdam

De huidige ondernemingsraad bestaat uit ::
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Kayleigh Boumedyan
Voorzitter (afdeling Meervaart Studio)
Daniëlle van Zoomeren
Lid (afdeling Financiën)

Mocca

Rick van Doorn
Lid (afdeling Algemene Dienst)
Menno van der Gaag
Lid (afdeling Theatertechniek)

We Are Public

Red Loyalty

Stichting Vier het Leven

De PIT (overleg kunsteducatie voortgezet onderwijs)

Jongeren Cultuurfonds
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