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VOORWOORD

lopende motieven naar Syrië afreizen. Met deze voorstelling hopen
we meer bewustwording rondom dit actuele thema te creëren.

‘Kunst is een speciale manier van het organiseren van aandacht,
het creëert de mogelijkheid iets waardevols te ontdekken.’
Met deze zin opent De Meervaart haar nieuwe brochure voor de
congresafdeling. Het zinnetje lijkt terloops, maar voor mij als
directeur van dit prachtige cultuurgebouw onderstreept het de
nieuwe richting die De Meervaart is ingeslagen. In alle geledingen
van haar bedrijf draagt De Meervaart haar passie voor kunst en
cultuur uit. Bij de theaterprogrammering en de talentontwikkeling
is dat min of meer vanzelfsprekend. Daar richten we ons op het
presenteren van en deelnemen aan kunst en cultuuractiviteiten.
Bij Meervaart Congressen dragen we sinds een half jaar onze culturele
en maatschappelijke missie ook expliciet uit in onze communicatie.
Dat levert positieve reacties op van nieuwe en bestaande klanten:
van ‘Ik wist niet dat De Meervaart zoveel voor de jeugd doet’ tot
‘Wat goed dat jullie zoveel nieuwe publieksgroepen bereiken.’

Ook nieuw is de samenwerking met ICKamsterdam, het stadsgezelschap voor de dans en beoogd huisgezelschap vanaf 2017. De organisaties streven naar permanente huisvesting van ICKamsterdam
in De Meervaart en werken gezamenlijk aan het profileren van
De Meervaart als het Amsterdamse Theater voor de Dans.
De samenwerking wierp in 2015 zijn eerste vruchten af in de vorm
van het educatieprogramma Hedendaagse dans voor het VMBO
dat Meervaart Studio samen met ICKamsterdam ontwikkelde
voor het Wellantcollege Sloten. Ook programmatisch krijgt de
samenwerking vorm; in het seizoen 2015 – 2016 zijn verschillende
dansvoorstellingen te zien van gastmakers van ICKamsterdam,
waaronder van Jan Martens en van het gezelschap zelf. Op organisatorisch vlak ben ik als zakelijk intendant nauw betrokken bij
ICKamsterdam door een dag per week de (inter)nationale belangen
van het gezelschap te behartigen.

Ook op andere gebieden in het bedrijf zijn veranderingen gaande.
Steeds meer gaat De Meervaart zelf voorstellingen produceren.
De aanleiding daarvoor is dat we onvoldoende aanbod kunnen vinden
dat aansluit bij de behoeften van het hedendaagse grootstedelijke
publiek. De stem van de nieuwe generatie Amsterdammers is te
weinig te horen in het culturele veld. Als grootste cultuurinstelling
in het cultureel diverse Nieuw-West, voelt De Meervaart de verantwoordelijkheid om alle Amsterdammers te bedienen met een passend
aanbod. In samenwerking met diverse partners heeft De Meervaart
daarom het afgelopen jaar verschillende voorstellingen geproduceerd
voor nieuwe publieksgroepen. Met Opera Theater Amsterdam
maakten we Wolven, een muziektheaterproductie waarin veertien
jonge mannen met een bewogen leven liederen zongen uit Der Ring
des Nibelungen van Wagner. Op het moment van schrijven reist
Jihad, de voorstelling door het land. Deze schoolvoorstelling,
geproduceerd met Senf en ondersteund door het Ministerie van
Sociale Zaken, vertelt het verhaal van drie jongens die met uiteen

De Meervaart begint in al haar activiteiten meer signatuur te krijgen.
We streven naar een bruisend theater met (inter)nationale allure
dat goed aansluit bij de veranderende behoeften van het grootstedelijke publiek. We danken onze subsidienten voor het vertrouwen
dat ze in de Meervaart stelden. Dankzij hen en een hele reeks
particuliere fondsen hebben we het afgelopen jaar onze functie als
cultuurhuis optimaal vorm kunnen geven. Het feit dat de Meervaart
is opgenomen in de A-bis 2017 – 2020 zien we als een erkenning
van zowel ons stedelijke belang als de impact die de Meervaart
heeft op lokaal niveau. We kijken er naar uit om de nieuwe richting
die we zijn ingeslagen de komende jaren verder vorm te geven.

Andreas Fleischmann
Algemeen Directeur
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Deze kernactiviteiten groeperen wij in drie inhoudelijke pijlers;
Meervaart Theater (programmering en cultureel intendant),
Meervaart Studio (talentontwikkeling) en Meervaart Congressen
(verhuur en horeca).

De Meervaart heeft een breed takenpakket, dat varieert van
theaterprogrammering tot actieve cultuurparticipatie voor de
jeugd. 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.
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.

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 wordt in HOOFDSTUK 2 Meervaart Studio beschreven,
de activiteiten die De Meervaart organiseert op het gebied van
talentontwikkeling en educatie. Ook de pijler Meervaart
Congressen wordt uiteraard niet vergeten. Met haar verhuuractiviteiten genereert De Meervaart een substantieel deel aan
eigen inkomsten dat ten goede komt aan de exploitatie. Hoe dit
in 2015 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 2015 in 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 verrijkt de zintuiglijke en intellectuele
ervaring omdat naast aandacht voor de feitelijke werkelijkheid ruimte wordt gegeven aan dromen,
angsten, verlangens en verbeelding. 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.
Omdat dit aanbod vaak niet via de reguliere kanalen wordt aangeboden, houden we gedurende
het seizoen ruimte vrij in de programmering voor interessante, nieuwe producties.

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
			

RESULTAAT 2014

RESULTAAT 2015

Genre		

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

27
2
20
16
19

15.910
673
4.636
2.930
10.912

24
2
24
9
28

10.178
569
3.855
2.292
10.902

329

98.078

343

107.647

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

* komt ook terug in overzicht Meervaart Studio

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

1.3 INHOUDELIJKE TERUGBLIK

en ook Hollandse Luchten III: De Radicalisering van Sadettin K. kan
niet onvermeld blijven als het gaat om kwaliteitsaanbod.

PROGRAMMERING

Nieuw (inter)nationaal aanbod

Regulier aanbod

Nieuw publiek uit heel Nederland kwam naar De Meervaart via de
samenwerking met grote comedypromotors Greenhouse Talent en
PIAS Comedy. Zij organiseerden in de rode zaal voorstellingen van
grote internationale namen als Miranda Sings en Alan Davies.
Ook een grote publiekstrekker met een diverse achterban was Zit Mooi,
een Surinaamse comedy die we een aantal keer hebben kunnen
bijboeken wegens grote publieke belangstelling uit het hele land.

Bijzondere theateravonden beleefden we met Schijn, een persoonlijke solo door Fahd Larhzaoui die in 2015 voor de tweede en derde
keer in de blauwe zaal stond en daarmee veel bezoekers ontroerde.
Nurlaila Karim schitterde als Tina Turner in de musical Fourtina,
een zinderde show vol passie en rock. We trokken veel nieuw
theaterpubliek uit de binnenstad op één avond met een uitverkochte
Horror van Jakop Ahlbom in de blauwe zaal en in de rode zaal op
dezelfde avond met het dansgezelschap Conny Janssen Danst.
Onze vaste theaterbezoekers deden we een groot plezier met
Heerlijk duurt het langst, de musical waarvoor Lone van Roosendaal
een musical award in ontvangst mocht nemen. Een andere vermeldenswaardige voorstelling was van Diederik van Vleuten met Daar
werd wat groots verricht. Gezinnen konden terecht in de grote zaal bij
De terugkeer van Hans en Grietje door Orkater en Holland Symfonia,
De zere neus van Bergerac door het Ro Theater en Pluk van de Petteflet
door Senf Theaterpartners, allen goed beoordeelde familievoorstellingen. Twee geweldige avonden beleefden we met het
Ruimtevaartcollege van André Kuipers, een uniek verhaal van een
Amsterdammer, in het theater gebracht. Jan Rot bracht een mooie
hertaling van de Mattheus Passie, gezongen door Pearl Jozefzoon

Dans
Als gevolg van de samenwerking met ICKamsterdam, programmeerden we dit jaar meerdere dansgezelschappen die niet eerder
in De Meervaart stonden. Dat gaf ons vaste publiek de gelegenheid
kennis te maken met nieuwe vormen van hedendaagse dans en tegelijkertijd trokken we daarmee nieuw danspubliek naar De Meervaart.
Een groot succes was Narnia, een samenwerking van de Junior
Company en ISH. Klassiek ballet en urban dans behielden beiden
hun kracht en gingen moeiteloos samen in deze toegankelijke
familievoorstelling, die door zowel ballet- als urban dansliefhebbers
zeer positief werd ontvangen. Nieuw in onze dansprogrammering
was Isabel Beernaert met Glass en Under my Skin. Deze Belgische
choreografe heeft een trouwe achterban die van heinde en ver
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te brengen. Jihad, de voorstelling is een coproductie van De Meervaart
en Senf Theaterpartners en beoogt in 2016 tienduizend jongeren
vanaf veertien jaar (via scholen en jongerenorganisaties) in Nederland
bereiken, verspreid over verschillende provincies. De Meervaart
ondersteunde de productie met repetitie- en montagefaciliteiten
en nam de werving van scholen en het in goede banen leiden van
het nagesprek van op zich. Op 18 december 2015 vond in de
blauwe zaal van De Meervaart de eerste openbare repetitie plaats
voor de partijen die bij dit project betrokken zijn. In januari 2016
ging de voorstelling in première in De Meervaart, waarna zij een
aantal weken door het land reisde.

komt om haar voorstellingen te zien. Terug van weggeweest was
Conny Janssen Danst met Inside Out. De samenwerking met We Are
public zorgde voor nieuw publiek en een mooie avond die voor
herhaling vatbaar is. Jonge maker Gianni Grot speelde Mr. Brand
voor een uitverkochte blauwe zaal. Grot maakt maatschappijkritisch
urban danstheater op een toegankelijke en esthetische manier.
Hij spreekt een jong, cultureel divers publiek aan dat grotendeels
voor het eerst in het theater komt. Het tweejarige ondersteuningstraject met Samadhi Dance Company is eind 2015 succesvol afgerond. Het gezelschap heeft De Meervaart bedankt voor de ondersteuning en gaat zich nu richten op het internationale danscircuit.

Samen met bewonersorganisatie Eigenwijks organiseerde
De Meervaart in 2015 twee avonden waarop actuele onderwerpen
in een theatrale setting werden belicht. Naar aanleiding van de
liquidatiegolf in Nieuw-West reflecteerden deskundigen en artiesten
onder de noemer De kracht van kogels op de onrust die het buitensporige geweld onder bewoners veroorzaakten. De beweegredenen
van jongeren die naar Syrië afreizen om deel te nemen aan de Jihad,
kwamen aan bod in een avond met de titel Ik vertrek, de Jihad in
mijn straat. De Belgische auteur Montasser Alde’emeh van het boek
De Jihadkaravaan hield de aanwezigen een spiegel voor door over
zijn eigen ervaringen als geradicaliseerde jongere te vertellen.
Daarnaast bracht een acteur een monoloog die tot stand kwam op
basis van een interview met een vader wiens zoon omkwam in Syrië.

Twee nieuwe projecten op het gebied van
jeugdtheater

Eigen (co)producties

In TF Jong, een nieuw festival in samenwerking met het Theaterfestival, presenteren we het beste jeugdtheater van het afgelopen
seizoen. De deelnemende theaters (De Meervaart, Bijlmer Parktheater, Podium Mozaiek, Oostblok, de Krakeling) presenteren
‘de keuze van’, waarbij ze de in hun ogen beste jeugdtheatervoorstelling
van het afgelopen seizoen nogmaals laten zien. In De Meervaart
was dat Het nut van tantes van Pieter Tiddens en Servaes Nelissen.
Deze voorstelling was een waar jeugdtheaterfeest. De spelers
ontroeren, irriteren en ontregelen, maar zijn vooral ook erg grappig.
Met de Toneelmakerij, Krakeling, Schouwburg, Podium Mozaiek en
Bijlmerparktheater presenteerden we een gezamenlijk aanbod aan
de kinderen van de Voorleesexpress om hen te stimuleren met hun
ouders naar een voorstelling te gaan bij de deelnemende theaters.

Kapsalon, de comedy, een coproductie met Stichting Beemstervarken,
ging najaar 2015 in reprise en tourt dit seizoen langs 26 theaters in
het land. Op 25 september ging de voorstelling Wolven in première
in De Meervaart. Deze voorstelling, een samenwerking van Opera
Theater Amsterdam en De Meervaart, kende een lang voorbereidingstraject. Het concept in het kort: (jonge) mannen met een
reclasseringsverleden die aria’s Der Ring des Nibelungen van
Wagner zingen onder de begeleiding van een groot orkest.
Het repetitieproces kende veel uitdagingen: de samenstelling van
de groep zangers varieerde voortdurend; van de ingeschreven
36 mannen stonden uiteindelijk 14 op het podium. In een periode
van 9 maanden ontstond echter, met vallen en opstaan, een krachtige
groep zangers die zichzelf op het podium hebben overstegen.
De 14 mannen hebben, samen met het creatieve team, het publiek
getrakteerd op een bijzonder dynamische, mooie en kwetsbare
voorstelling. Tot vier keer toe kwamen mensen met tranen van
ontroering de zaal uit. In het publiek zaten Wagner-kenners naast
mensen die nooit van deze componist hadden gehoord en enkel
naar het theater kwamen om hun broer, man, zoon of vriend op
het podium te bewonderen. De diversiteit van het publiek was
ongekend. Een filmploeg legde vanaf dag één het proces vast,
waardoor we nu beschikken over uniek materiaal waarop alle
hoogte en dieptepunten van dit uitzonderlijke creatieve proces
vastgelegd zijn. We hopen deze in 2016 te kunnen laten zien.
De mannen uit Wolven zijn nog steeds betrokken bij De Meervaart.
Een week na hun première waren ze weer in ons theater te vinden,
nu als bezoekers. Daarnaast heeft De Meervaart een van de Wolven
een leerwerktraject aangeboden in de horeca.

Meervaart Studio Educatie Voorstellingen
De voorstellingen voor het basis- en voortgezet onderwijs worden
met zorg gekozen en missen hun uitwerking op de leerlingen niet.
De inleiding vooraf en de verwerkende workshop op school op
korte termijn na afloop van de voorstellingen versterkt de theaterervaring van de kinderen. Voor elke bouw in het onderwijs worden
voorstellingen aangeboden. Inhoudelijk hoogtepunt voor het
voortgezet onderwijs was Voorjaarsoffer van Maas theater en dans,.

Op 23 november, 10 dagen na de bloedige aanslagen in Parijs,
begon op het podium van de rode zaal in De Meervaart de repetitieperiode van Jihad, de voorstelling (regie: Daria Bukvi , spel: Majd Mardo,
Saman Amini, Chems Eddine Amar en Sahand Sahebdivani).
Deze voorstelling is een bewerking van het oorspronkelijke Djihad,
le spectacle, geschreven door Ismael Saidi en bedoeld als aanzet om
het gesprek over dit bijzonder taaie en moeilijk onderwerp op gang
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Festivals

een bijzondere voorstelling waarbij de leerlingen in een kring rondom
de spelers plaatsnamen. Door deze afwijkende opstelling en de
directe, ontregelende speelstijl van de spelers werd het een theaterervaring om niet snel te vergeten. Voor het basisonderwijs speelde
Holland Symfonia in samenwerking met Orkater de voorstelling
De terugkeer van Hans en Grietje. Voor De Meervaart was dat een
mooie gelegenheid om de leerlingen van Nieuw-West een klassiek
orkest te presenteren. Andere voorstellingen die bijzonder goed
aansloegen waren Oma, mag ik mijn pop terug van Theater Gnaffel
en het eerder genoemde Het nut van tantes van Pieter Tiddens en
Servaes Nelissen.

Ook in 2015 droeg De Meervaart inhoudelijk en organisatorisch bij
aan twee edities van lokale festival De Smaakboulevard (21 juni en
27 september). De Smaakboulevard in juni werd gecombineerd
met de Nieuw-West Parade, een kleurrijke optocht met 14 internationale theater-, muziek-, dans- en straattheatergroepen.
Daarnaast ondersteunde De Meervaart technisch, organisatorisch
en financieel het festival The Brave een singer-songwriter festival in
de Tuinen van West. Ruim 2.500 mensen bezochten het festival.

Music Generations
Op 5 juni vond het concert Talent voor Vrijheid plaats van het project
Music Generations, met actieve ondersteuning van De Meervaart.
Ruim veertig deelnemers van verschillende culturele achtergronden
afkomstig uit Amsterdam Nieuw-West bezongen het belang van
vrijheid. Op verzoek van Music Generations, stelde het artistieke
team van De Meervaart voorafgaand aan het concert een inhoudelijk theatraal programma van een uur samen genaamd Muziek
en Vrijheid. Hierin werd ingezoomd op de rol van muziek in tijden
van verdrukking; een actueel thema in de wereld op dit moment.
Muziekwetenschapper en muzikant Ronald Snijders, operaregisseur
Robin Coops, zangeres en cultureel ondernemer Yinske Silva,
muzikant Blackstar en koorleider Leny van Schaik leverden
inhoudelijke bijdragen aan het programma. Het theatrale concert,
geregisseerd door Bart Oomen, was een groot succes. De zaal zat
vol en de euforische stemming op het podium werkte na afloop
door bij het publiek in de foyer.

1.4 ACTIVITEITEN CULTUREEL
INTENDANTSCHAP

Amsterdams Andalusisch Orkest
Het concertprogramma Andalus Voices on Tour is een samenwerking
tussen De Meervaart en het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO)
en vormt een vervolg op de succesvolle Nights of Ziryab avonden.
Andalus Voices biedt een podium aan muzikanten van Nederlandse
bodem uit verschillende Andalusische genres en koppelt hen aan
bekende namen uit Spanje en Marokko. Andalus Voices bestond in
2015 uit de volgende subprogramma´s: Safar Andalus (met o.a.
Samira Kadiri en Nabil Akbib), Tiempos Nuevos (met Christina Hall
en Maria Marin o.l.v. Edsart Udo de Haes), Malhoun Jazz (met Sanae
Marahati m.b.v. het Amsterdams Andalusisch Orkest en Ahaddaf
Quartet), Alhambra Poetry (met Raphael Rodan en Karima El Fillali
en Edsart Udo de Haes) en Spiritual Songs (met Marouane Hajji
en Yazid Gharnati Al Arabi m.b.v. van het Amsterdams Andalusisch
Orkest). De concerten vonden o.a. plaats in De Meervaart, Grounds
Rotterdam, Tolhuistuin, Openbare Bibliotheek Amsterdam,
Grand Theater Groningen en Verkadefabriek. Bij elk programma
ontwikkelde AAO een uitgebreid randprogramma met infotainment
en verdieping. De merknaam Andalus Voices wordt de komende jaren
voortgezet. Voor de periode 2017-2020 is een serie concerten
ontwikkeld die op diverse podia in het land te zien zal zijn.

Selim Dogru en ReArt Collective
Selim Dogru en ReArt Collective organiseerden op 13 juni 2015
een Turkse filmavond in de blauwe zaal van De Meervaart, waar
250 bezoekers op afkwamen. Op kerstavond organiseerden zij
tevens een benefietconcert voor vluchtelingen onder de noemer
Zing voor vrede en vrijheid. Het programma bestond uit optredens
van lokale verenigingen en artiesten, aangevuld met optredens van
vluchtelingen vanuit verschillende AZC’s in Nederland. Dit bijzondere
initiatief met 150 muzikanten trok 850 bezoekers, waaronder
vluchtelingen die net waren aangekomen in Nederland, en heeft
veel aandacht gekregen in de media.

Culturele verhuur
Twaalf keer stelde De Meervaart haar zalen één of meerdere dagen
ter beschikking voor culturele verhuur. Net als de afgelopen jaren
organiseerde Aslan Muziekcentrum ook in 2015 haar scholenproject
en eindpresentaties in de blauwe zaal. De Frank Sanders Academie
trad op voor een voor een volle rode zaal in juni. De School der Poëzie,
jarenlang een vaste huurder, keerde in het najaar terug met haar
poëzierevue. Operettevereniging Thalia trad ter ere van haar
honderdjarig bestaan in het voorjaar drie maal op voor een uitverkochte rode zaal met de voorstelling Les Brigands van Jacques
Offenbach. Verder huurden o.a. het Mediacollege, Motion Shape
en Stichting Balls de zalen voor hun activiteiten.

Masters of the Ud
Het doel van het project Masters of the Ud is een podium te bieden
aan Nederlandse Ud-muzikanten die vanuit hun muzikale achtergronden een brug slaan tussen traditionele wereldmuziek uit het
Midden-Oosten en Noord-Afrika en hedendaagse jazz. In aanloop
naar het Ud Festival (oktober 2016) programmeerden De Meervaart
en het AAO in 2015 twee concerten van het Mehmet Polat Trio en
Haytham Safia Qu4rtet, waarin de eigentijdse sound van de Ud
centraal stond.
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MARKETING EN PUBLICITEIT

Online bezoekers 2015 vs 2014

Publieksbereik
In 2015 konden we regelmatig de vermelding ‘uitverkocht’ op het
maandaffiche plaatsen (Een avond met Dorus, Rayen Panday, Jandino
Asporaat, Van der Laan en Woe, Johan Goossens, ISH en de Junior
Company van het Nationale Ballet). We hadden meer voorstellingen
die al ruim op voorhand waren uitverkocht. Ook slaagden we er in
om een aantal voorstellingen kort voor de speeldata nog uit te
verkopen (Eric van Sauers, Spinvis, Roué Verveer, Zit Mooi!, Kaseko
in Concert, Ruimtevaartcollege André Kuipers).

Website
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe website van De Meervaart online.
Het bezoek aan de website is sindsdien gestegen met 41%
(476.476 sessies in 2015 tegenover 337.702 sessies in 2014).
Het percentage terugkerende bezoekers is gelijk gebleven met
37% tegenover 63% nieuwe bezoekers. In onderstaande afbeelding
kunnen we zien dat de nieuwe website tevens tot structureel
hogere internetverkoop heeft geleid.

Facebook
Onze Facebook community groeit nog dagelijks. Op dit moment
heeft De Meervaart 13.400 likes. Dat is hoog vergeleken met
omliggende theaters als het Zaantheater (2.978 likes), Schouwburg
Amstelveen (4.594 likes) en De Meerse (1.367 likes). De Meervaart
doet het erg goed op social media omdat we dagelijks relevante
en aantrekkelijke
content bieden
voor onze volgers.
Ook adverteren op
Facebook, wat nieuwe
volgers oplevert.
Het voordeel van
adverteren op
Facebook is dat je
zelf een doelgroep
kunt formuleren die
je met je advertenties
wil bereiken.
Via Google Analytics
kun je vervolgens
precies zien hoeveel
extra bezoekers
deze advertenties
naar je website
hebben geleid.
We geloven erg in dit advertentiemedium, omdat je content kunt
richten op specifieke een doelgroepen / interesses en tegelijkertijd
aan een community bouwt. Daarbij is adverteren op Facebook
relatief goedkoop vergeleken met adverteren in bijvoorbeeld
kranten en buitenreclame.

Een interessante ontwikkeling is dat men onze website steeds
vaker mobiel en op een tablet bezoekt. In 2014 bezocht 58% van
onze bezoekers De Meervaart site via desktop computer maar dit
jaar is dat nog maar 46%. Via mobiel was het 29% in 2014 en dat is
nu gestegen naar 38%. Een belangrijke ontwikkeling die wij in de
gaten houden. Via tablets is het percentage hetzelfde gebleven met
16%. Het is belangrijk om ervoor te blijven zorgen dat onze website
er goed uit ziet op kleinere schermen van tablets en smartphones.
Daarom hebben we nu een responsive website, die zich goed aanpast
aan elk apparaat.. De Meervaart website wordt het meest bezocht
door vrouwen (70% vrouw tegenover 30% man) in de leeftijdscategorie
25 tot 34 jaar. De op één na grootste groep bezoekers is tussen de
35 en 44 jaar oud.

Nieuwsbrief
Sinds 1 januari 2015 is onze maandagenda gewijzigd in een tweewekelijkse nieuwsbrief. Ook verschijnt er bij bezoek aan de website
een automatische pop-up waarmee men zich gelijk kan aanmelden
voor De Meervaart nieuwsbrief. In 2015 hebben wij hierdoor
2.004 extra aanmeldingen voor de nieuwsbrief gegenereerd.
Gemiddeld zijn er 100 afmeldingen per verstuurde nieuwsbrief.
Om afmelding te voorkomen hebben we het afmeldproces van onze
mails gewijzigd. Men kan zich nu afmelden voor de nieuwsbrief,
speciale actie en/of servicemails. Als de klant zich afmeldt voor de
tweewekelijkse nieuwsbrief, bestaat de kans de relatie te behouden
via actie- en servicemails. Er is een precair evenwicht tussen de
frequentie waarmee een organisatie e-mailingen verstuurt en het
aantal afmeldingen. We houden deze balans nauwlettend in de
gaten en werken tegelijkertijd aan een groeiend e-mailbestand.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal verstuurde
en geopende nieuwsbrieven.

Online adverteren
Sinds september 2015 maken wij gebruik van Google AdWords om
meer traffic naar onze site te genereren. Sinds oktober 2015 kunnen
wij achterhalen of online adverteren leidt tot doorklikken naar onze
website en het kassasysteem. Hieruit is gebleken dat adverteren via
Google Adwords €13.536,- aan online inkomsten heeft opgebracht.
Dit is 4,8% van de totale online opbrengst. De voorstellingen die via
Google AdWords de meeste online tickets hebben verkocht zijn:
Tim Fransen, Daniël Arends en Zit mooi!
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Extra verkoopkanalen

We verstuurden afgelopen jaar twee keer zoveel mails. Het aantal
doorkliks is in relatief opzicht gedaald met 3,1%, maar in netto
opzicht fors gestegen (ca. 12.000). Om de doorklikratio te verhogen,
gaan we onderzoeken wat de optimale hoeveelheid informatie is
om lezers te boeien. Ook kunnen we spelen met het zogenaamde
‘call to action’ begrip: bezoekers verleiden om door te klikken door
niet alle informatie weer te geven in de nieuwsbrief. Gezien de stijging
van het aantal geopende mails, houden we vast aan de tweewekelijkse
frequentie van de nieuwsbrief. We versturen onze nieuwsbrief
altijd op woensdagmiddag 12:00 uur. Uit testen is gebleken dat dit
tijdstip het hoogste open ratio oplevert.

Meervaart Magazine
We zijn afgestapt van onze seizoensbrochure omdat klanten steeds
minder vaak in de voorverkoop kaarten kopen. Ook hebben we steeds
meer ingelaste voorstellingen, waardoor onze seizoensbrochure in
november al niet meer up-to-date is. In plaats van de seizoensbrochure
brengen we vier keer per jaar een magazine uit. In april verscheen
het eerste magazine met de highlights voor het komende seizoen,
speciaal voor onze vaste bezoekers die veel waarde hechten aan
een jaaroverzicht. De vaste bezoekers mochten een week eerder
dan de officiële start online kaarten bestellen. Zij hebben dit jaar
evenveel besteld als het voorgaande jaar in deze speciale voorverkoopweek.
De overige voorverkoop is tot 31 augustus 2015 ietsjes achter
gebleven. Dit is een trend die zich jaar na jaar doorzet. Theaterbezoekers kopen hun kaartjes steeds vaker last minute. Door vier
keer per seizoen een magazine uit te brengen, hopen we dat
De Meervaart beter op het netvlies blijft hangen bij klanten en we
hen kunnen enthousiasmeren om last minute naar een voorstelling
te gaan. Ook beogen we met het magazine een sterkere band op
te bouwen met ons vaste publiek door meer achtergrondinformatie
te geven over de voorstellingen en onze organisatie. Het is nog
te vroeg om te zeggen of de nieuwe koers meer kaartverkoop
oplevert. In 2015 trokken we bijna 10.000 bezoekers meer dan
in 2014, maar dat kan uiteenlopende oorzaken hebben.

De Meervaart is een samenwerking aangegaan met het cultuurplatform We Are Public, een organisatie die niet te missen cultuur
in Amsterdam selecteert. De deelnemers betalen per maand een
lidmaatschapsbijdrage en kunnen hiervoor gratis of met korting
naar door het platform uitgekozen voorstellingen. De Meervaart
ontvangt 50% van de oorspronkelijke kaartprijs terug via We Are
Public. De deelnemers bouwen zo mee aan een community van
cultuuroptimisten en investeren in kunst en cultuur, en De Meervaart
kan zich hierdoor op een andere manier profileren en nieuw publiek
bereiken.
Naast ons eigen kassasysteem maken we gebruik van extra verkoopkanalen zoals de NTK (Nationale Theater Kassa). NTK verkoopt
tickets voor De Meervaart voor de reguliere entreeprijs of met een
korting variërend van 20% tot 30%. Dezelfde afspraak hebben we
24ticketsonline. Via ANWB ledenvoordeel leveren we per maand
1 of 2 voorstellingen aan met een korting van 10%. In het kader
van lastminute-acties zijn we een samenwerking aangegaan met
LMTS (Last Minute Ticket Shop). Op de dag zelf verkopen we via
LMTS kaarten met 50% korting. Door de samenwerking met deze
externe verkoopkanalen bereiken we publiek dat we via onze
reguliere kanalen niet bereiken.

CRM-systeem
De Meervaart heeft een waardevol klantenbestand, waar we
meer uit kunnen halen zodat we beter op de behoefte van de klant
kunnen inspelen. Het afgelopen halfjaar is de PR-afdeling daarom
gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van een
CRM systeem, gericht op het optimaliseren van het contact en
de relatie met de klant. Door slim gebruik te maken van de klanthistorie en aanvullende informatie, kunnen we gerichter communiceren en de bestaande klantrelaties verstevigen en beter benutten.
Het doel is te gaan werken met één geautomatiseerd systeem
met gekoppelde informatiestromen, om efficiëntie te vergroten.
De technische realisatie heeft helaas vertraging opgelopen, omdat
het nog niet lukt om een datakoppeling tussen het kassasysteem
en de CRM te maken. De afdeling zit er bovenop en hoopt eind
april 2016 de eerste campagne met het CRM te kunnen realiseren.
Met de komst van het CRM systeem, verwachten we dat de dagelijkse werkzaamheden minder aandacht vragen, waardoor we
meer tijd kunnen besteden aan de randactiviteiten en strategische
marketingplannen. Nu ook de Meer Theater Kaart en de crowdfunding voor de nieuwe tribune bij de afdeling zijn ondergebracht,
wordt daarnaast gekeken of er structurele parttime ondersteuning
mogelijk is.

Meer Theater Kaart en crowdfunding blauwe zaal
Om vaste bezoekers aan ons te binden, hebben we naast het
magazine afgelopen jaar ook Meer Theater Kaart (MTK) uitgereikt
aan 600 trouwe klanten. De MTK geeft korting op de horeca,
kaarthouders kunnen theaterproefjes winnen of uitgenodigd
worden voor try-outs / premières. Iedere bezoeker die 10 of meer
voorstellingen boekt, krijgt gratis een MTK toegestuurd. De kaart
is ook te koop voor 20 euro. Tegelijkertijd met de lancering van de
MTK is de Meervaart gestart met een wervingscampagne voor
een nieuwe tribune in de blauwe zaal. Trouwe bezoekers kunnen
middels een stoel in de blauwe zaal adopteren. In 2015 zijn er
26 stoelen ‘geadopteerd’ voor een totaalbedrag van € 15.000,-.
We zetten de campagne in 2016 voort met speciale acties en een
benefiet.
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INLEIDING
Meervaart Studio is de talentontwikkelings- en educatieafdeling van De Meervaart. Jeugd van 2
tot 25 jaar uit Amsterdam (Nieuw-West) kan bij Meervaart Studio 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. Meervaart Studio werkt samen
met het Jongerencultuurfonds en de Gemeente Amsterdam (stadspas en jeugdgids) om haar
activiteiten toegankelijk te houden voor lage inkomens.

Ook voor volwassen (amateur)kunstenaars en theaterbezoekers hebben we educatieve activiteiten in de vorm van ondersteuning bij het uitbrengen van een productie 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
				Sloterproms
		
V.O. Verdiepings		trajecten 		

C. BEKWAMEN		
		

Junior Workshop
Docent traject

		Junior
		Programmerings		
team		

D. EXCELLEREN			Begeleiding
			jonge makers

2.1 ACTIVITEITEN
MEERVAART STUDIO
Ad a. Activiteiten op het gebied van ‘kennismaken’
Express Your Best
Onder de noemer Express Your Best werkten diverse culturele
aanbieders in 2015 - onder regie van Meervaart Studio - samen met
woningcorporatie Ymere, het Stadsdeel en het lokale jongerenwerk
aan talentontwikkeling en overlastpreventie in drie achterstandswijken in Nieuw-West. Express Your Best bestaat uit een laagdrempelig workshoptraject van twaalf weken met een eindpresentatie in
De Meervaart. De inzet is dat deelnemers na een kort kennismakingstraject doorstromen naar een reguliere creatieve vrijetijdsbesteding
in Nieuw-West. Express Your Best wordt twee keer per jaar uitgevoerd
en bereikte in 2015 ongeveer 200 kinderen en jongeren. Dat is minder
dan de afgelopen jaren. Omdat de middelen minder zijn, is het aantal
workshops teruggebracht van 18 naar 12 per semester.

Educatie basisonderwijs
Basisscholen kunnen bij De Meervaart terecht voor een voorstellingsbezoek. 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 reflec-

teren de kinderen in de klas op wat ze gezien hebben. In totaal
bezochten 23 basisscholen De Meervaart voor scholenbezoek.
De schoolvoorstellingen die we in 2015 aanboden varieerden van
voorstellingen als Buurman in de winter van gezelschap Plan D tot
De terugkeer van Hans en Grietje van Orkater&Holland Symfonia.
Op de Goeman Borgesiusschool voerden we voor het vijfde jaar
achtereen het project De Speelvloer uit, een serie theaterlessen
voor de groepen 3 tot en met 8, gericht op het versterken van
sociale- en taalvaardigheden. Ook boden we drie naschoolse
cursussen aan op deze school. In totaal namen 300 kinderen deel
aan de binnenschoolse en naschoolse lessen. Vanaf oktober heeft
de Bisschop Huibersschool zich aangesloten bij het project de
Speelvloer. Bij hen namen ca. 120 kinderen deel in het najaar en
er volgen er nog 160 in het voorjaar van 2016.
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Kunstbende
Een vast onderdeel van het Meervaart Studio programma is de
jaarlijkse Kunstbende wedstrijd. In 2015 bestond Kunstbende
25 jaar en dat werd gevierd met een speciale competitie met de
welluidende titel Zoete Wraak. Oud-deelnemers die nooit in de
prijzen waren gevallen, konden zich alsnog revancheren via deze
eenmalige wedstrijd. Uiteraard was ook dit jaar weet het grootste
deel van de dag gewijd aan Amsterdam talenten tussen de 13 en
18 jaar die hun act willen presenteren aan publiek in De Meervaart.
De drie beste acts per categorie mochten samen met de winnaar
van Zoete Wraak naar de landelijke finale en kregen aansluitend een
natraject aangeboden waarin zij zich verder konden ontwikkelen
binnen hun kunstdiscipline. Aan de voorronde van 2015 namen
173 Amsterdamse jongeren deel.

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 2015 hebben 1.200 bezoekers een inleiding gevolgd.
Kinderen konden na het bezoeken van een jeugdvoorstelling in
De Meervaart meedoen aan een creatieve workshop. Daar maakten
216 kinderen gebruik van.

STUDIO

wekelijkse lessen op het ge bied van theater, muziektheater, dans,
beeldende kunst en zang. Het 4West aanbod bestond in seizoen
2014-2015 uit 51 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. Het cursusseizoen eindigt in april met een eindpresentatie
of voorstelling in De Meervaart. In 2015 is het aantal deelnemers
licht gestegen van 583 naar 624 deelnemers. Dit is voornamelijk te
danken aan de nieuw gestarte peuterdans. Deze workshop voor 2
en 3- jarigen en hun ouders is een groot succes en zorgt voor aanwas
aan de onderkant. Verder heeft 4West in de zomervakantie van
2015 met samenwerkingspartners De Weekendacademie,
De Talentenschool, Circus Elleboog en Natureluur, de derde editie
van de zomeractiviteitenweek georganiseerd. Deze week is voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Vier dagen lang volgden tachtig
kinderen een programma in dans, theater, natuur, circus en atelier.
Op basis van de hoeveelheid inschrijvingen en de vraag naar
activiteiten in de zomervakantie organiseren we in 2016 twee
activiteitenweken.

Ad b. Activiteiten op het gebied van ‘ontwikkelen’

Studio West

4West
Via haar Jeugdtheaterschool 4West biedt Meervaart Studio
kinderen van 2 tot 16 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan

Sinds 2004 huisvest De Meervaart een eigen talentontwikkelingscentrum aan het Osdorpplein, genaamd Studio West. In Studio
West kunnen jongeren van 14 tot 25 jaar in een groep of zelfstandig
werken aan een creatief portfolio. Zowel beginners als (zeer)
gevorderden kunnen deelnemen aan interessante activiteiten in
Studio West op het gebied van theater, dans, muziek en film.
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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
2015 ca. 650 actieve deelnemers op wekelijkse basis. Aan evenementen namen ca. 700 jongeren deel.

van professionals, studeerden bepaalde muziekstukken in die aan
het einde van de middag gezamenlijk werden uitgevoerd voor publiek
onder de bezielende leiding van dirigent en arrangeur Selim Dogru.
Het geheel werd op 21 juni in combinatie met gedichten van Toon
Tellegen gepresenteerd op een openluchtpodium aan de Sloterplas.
In totaal deden ruim 100 muzikanten mee aan de coachingsdagen
en het openluchtconcert. Het project werd gefinancierd door het
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Nieuw-West en het
VSB fonds.

Ad c. Activiteiten op het gebied van ‘bekwamen’
Junior Workshop Docent traject

Scholentraject voortgezet onderwijs
Meervaart Studio heeft een uitgebreid programma voor het voortgezet onderwijs, dat bestaat uit voorstellingsbezoek, workshops
en projectweken. Dankzij een subsidie 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 600 VMBO leerlingen 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,
waarmee het project overdraagbaar is naar andere VMBO-scholen
in het land. Samen met dansgezelschap ICKamsterdam heeft
Meervaart Studio begin 2015 opnieuw een aanvraag ingediend bij
FCP en PBCF om in 2015 – 2017 een pilot Hedendaagse Dans
voor het VMBO te ontwikkelen. Ook deze aanvraag is zeer positief
ontvangen en gehonoreerd. In het najaar zijn we gestart met de
eerste projectweek Hedendaagse dans voor 120 leerlingen van
het Wellantcollege Sloten. In totaal 7 voortgezet onderwijs scholen
namen deel aan activiteiten van De Meervaart.

Amateurs/buurtprogrammering
In 2015 zette De Meervaart de betrokkenheid met de amateurs
uit de buurt voort met vier die ingevuld werden door het Muziekpodium Nieuw-West. Alle matinees zaten zo goed als vol. Op 24
mei 2015 speelden Ilker & Stichting Amor (Turkse Muziekschool)
samen met het Turks Amsterdam MuziekKoor en het Amsterdams
Andalusish Orkest. Op 31 mei 2015 was er een Turkse middag incl.
Masterclass/workshop. In het najaar hadden we op 14 nov 2015
een optreden van Aves Accordonvereniging en het Schinkelkoor.
Het rijtje werd afgesloten op 19 dec. 2015 met een kerstconcert
van Muziekvereniging Amsterdam en Noisy Voices.

In de vorige Kunstenplanperiode kreeg Studio West subsidie van
de Gemeente Amsterdam om gevorderde deelnemers op te leiden
tot Junior Workshop Docent. In vier jaar tijd hebben ca. 50 Junior
Docenten een intensieve training gevolgd en geassisteerd bij
scholenprojecten. Hoewel het traject zelf is gestopt, maken we nog
regelmatig gebruik van gecertificeerde Junior Docenten bij onze
scholenprojecten. In totaal hebben we afgelopen jaar 10 Junior
Docenten ingezet bij onze activiteiten, waardoor zij verder konden
bouwen aan hun carrière als workshopdocent.

Junior Programmeringsteam
Fonds21 ondersteunt De Meervaart in de periode 2014 – 2016 om
een Junior Programmeringsteam op te zetten dat een voorstellingsaanbod voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar gaat programmeren.
Het project is een initiatief van de afdelingen Theater en Studio om
meer jonge mensen naar het theater te krijgen. In 2015 hebben de
juniorprogrammeurs in totaal vier 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 2016 – 2017.

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),
ondersteunt Meervaart Studio jaarlijks ook een aantal jonge,
semi-professionele makers bij het uitbrengen van een eigen productie.
De dames van het hiphopcollectief Dam Dutchess bezochten zomer
2015 hun Zweedse evenknie voor een gezamenlijke tour langs
festivals. Samen met comedian Sherwin Chaar breidden we het
aantal Meervaart Studio Comedy Cafés uit naar een maandelijks
event.

Sloterproms coachingsdagen
In aanloop naar een uitvoering van Sloterproms op 21 juni 2015
op een buitenpodium aan de Sloterplas, vonden er voorjaar 2015
twee coachingdagen plaats op een zondagmiddag in maart en in
juni. Opzet van de coachingsdagen was steeds dezelfde: amateurmuzikanten, verdeeld in groepen naar sectie en onder begeleiding
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2.2 ACTIVITEITEN EN BEREIK MEERVAART STUDIO IN 2015
		
PROJECT

DEELNEMERS
ACTIEF

KENNISMAKEN
Express Your Best
Educatie Primair Onderwijs
Inleidingen
Kunstbende

Servicepunt/buurtprogrammeur

ONTWIKKELEN
4WEST

Studio West

Educatie Voortgezet Onderwijs

Kunstbende Coaching

Semester jan - april
131
250
Semester sept - dec
78
200
Speelvloer (Goeman)
420
Voorstellingsbezoek*		2.014*
Jeugdworkshops
216
Inleidingen		1.200
Deelnemers
173
Bezoekers voorronde		
700
Bezoekers DJ selectie		
80
Scholentour
100
Promotour
500
Begeleiding amateurs
250
3.000*
Begeleiding lokale initiatieven
6
PROJECT

ACTIEF

RECEPTIEF

Deelnemers 2014 - 2015
583
Deelnemers 2015 - 2016
624
Bezoekers 4West eindpresentaties		
1.950*
Bezoekers voorstelling productiegroepen		
464*
Open dagen
208
Clubweekend
10
Zomeractiviteitenweek
80
Workshops / Labs /masterclasses
429
Vrij werken
250
Events / optredens
700
8.900**
Digitale media (Spotify, Youtube)		
274.500
Diverse scholenworkshops
689
Voorstellingsbezoek		1.000
Welzijn / buurtwerk
50
Masterclasses/coaching
94
Natraject winnaars
30

BEKWAMEN

PROJECT

Junior Workshop Docenten

Inzet scholen- en vrijetijdworkshops

EXCELLEREN

PROJECT

Begeleiding jonge makers/
producenten

BEZOEKERS
RECEPTIEF

ACTIEF
10
ACTIEF

Comedy avonden Sherwin Chaar
Met jong comedy talent
Studio Cafe-avonden
Internationale uitwisseling Dam Dutchess
Junior programmeurs

TOTAAL ACTIEF / RECEPTIEF		

** schatting, veelal festivals

15

RECEPTIEF

50
30
16
6
5.733

* eerder genoemd bij programmeringsaantallen

RECEPTIEF

20.444
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2.3 TOELICHTING OP BEREIK EN
FINANCIERING MEERVAART
STUDIO 2015
Het bereik van Meervaart Studio is in 2015 licht afgenomen ten
opzichte van 2014. De voornaamste reden hiervoor is een terugloop
in financiële middelen. Het project Express Your Best is in 2015
teruggebracht naar 12 workshops in plaats van 18 workshops per
semester, omdat Ymere zich heeft teruggetrokken als financier.
Studio West heeft over het kalenderjaar 6 workshops minder
uitgevoerd, omdat het budget ontoereikend was om het gehele
gewenste programma uit te voeren. Kunstbende had te weinig
mankracht om de scholentour te organiseren ter ondersteuning
van de werving. Dit heeft ervoor gezorgd dat minder scholieren
kennismaakten met het project en dit leidde uiteindelijk ook tot
minder deelnemers aan de voorronde. Ondanks de reeds doorgevoerde bezuinigingen en een succesvolle fondsenwerving,

STUDIO

merken we dat het steeds meer moeite kost om fondsen te vinden
voor de activiteiten van Meervaart Studio. Fondsen ondersteunen
liever geen vaste activiteiten. Daar komt nog bij dat het stadsdeel in
2016 een korting van 3% toepast op de subsidie van De Meervaart,
waaronder de Studio-activiteiten. De korting is voor ons een aanleiding
om alle projecten komend jaar opnieuw kritisch onder de loep te
nemen en te innoveren of stop te zetten. Daarnaast gaan we
steviger inzetten op crowdfunding door de achterban van onze
deelnemers intensiever te betrekken bij het realiseren van speciale
projecten. Een goed voorbeeld zijn de acties die nu lopen om het
jubileumfeest van 4West in april 2016 te financieren. Deelnemers
gaan lootjes verkopen om geld in te zamelen en via de campagne
ING helpt Nederland vooruit maakt 4West, afhankelijk van het
aantal stemmen dat ze weet te genereren, kans op een donatie van
€ 5.000,- / € 3.000,- / € 2.000,- of € 1.000,-. Wat de cursussen
betreft overwegen we om de hoogte van de lesgelden per 2017
inkomensafhankelijk te maken, al verwachten we daar - gezien de
bevolkingssamenstelling in Nieuw-West - niet direct fors hogere
inkomsten van.
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CONGRES & EVENT

3.1 INLEIDING
In 2015 vonden er 35 congressen/vergaderingen plaats in De Meervaart. Het aantal verhuuractiviteiten was in totaal 96 met ca. 19.500 bezoekers. Het aantal activiteiten en de omzet zijn
ten opzichte van 2014 fors teruggelopen. Dit komt omdat er veel concurrentie is, zowel in de
vorm van andere cultuurgebouwen die congressen huisvesten, als in het commerciële veld,
bijvoorbeeld het hotelwezen. Om de teruglopende omzet te keren, heeft De Meervaart medio
2015 twee nieuwe medewerkers aangesteld: een salesmanager en een marketingmedewerker.
Zij zijn verantwoordelijk voor de acquisitie en positionering van het congrescentrum.
De medewerker die al werkzaam was op de afdeling is verantwoordelijk geworden voor de
afhandeling van de boekingen. Daarmee is een heldere taakverdeling gekomen tussen een
‘binnendienst’ en een ‘buitendienst’.
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Cijfers vergelijking activiteiten 2013/2014/2015
Zaalverhuur Meervaart

2015

2014

2013		

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Activiteiten

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

gem.

gem.

gem.

prijs

prijs

prijs

huur in

huur in

huur in

aant.

aantal

aantal

per

per

per

arrang.

arrang.

arrang.

max.

				capaciteit bezoekers bezoekers bezoekers

bezoekers bezoekers persoon persoon persoon			
									
Congres Rode Zaal op

12

24

23

794

4.954

9.486

9.813

413

295

426

€ 55,00

€ 55,00

€ 54,50

€ 22,00

€ 22,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 21,00

op basis van arrangement													
Congres Blauwe Zaal

14

13

17

275

2.128

2.746

3.196

152

211

188

€ 55,00

€ 55,00

€ 54,50

op basis van arrangement													
Congres vergaderzalen

9

47

29

12-120

370

1991

1726

41

42

59

€ 55,00

€ 55,00

€ 54,50

op basis van arrangement													
Verhuur Rode Zaal

29

34

34

794

7.444

16.783

20.914

257

494

615

nvt

nvt

nvt

€ 5.900,00

€ 5.900,00 € 5.900,00

Verhuur Blauwe Zaal

32

13

42

275

3.265

1.908

6.427

102

147

153

nvt

nvt

nvt

€ 2.950,00

€ 2.950,00 € 2.950,00

Verhuur vergaderzalen

275

364

383

12-120

1.430

1.270

nvt

5

3

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 295,00

Het streven is om komend jaar de omzet weer op het peil van 2012
te krijgen. Daartoe zijn, naast de uitbreiding van het team, enkele
sfeeraanpassingen gedaan aan de foyers om ons gebouw aansprekender te maken. Binnen nu en twee jaar krijgen ook de vergaderzalen een meer kunstzinnig karakter, om ook op zakelijk gebied
onze hoofdfunctie – het theater –zichtbaarder te maken voor
commerciële huurders. Dit in combinatie met een multifunctionele
inrichting en extra inspanningen op het gebied van acquisitie moet
er toe leiden dat de congresafdeling ook in de toekomst een vitaal
onderdeel blijft van De Meervaart.

3.2 CONGRESKLANTEN IN 2015
Vaste klanten van De Meervaart zijn zeer tevreden en komen
jaarlijks terug, zo ook in 2015. Ondanks de terugloop in congressen
en vergaderingen is het aantal vaste verhuuractiviteiten vrij stabiel
gebleven:

€ 295,00

€ 285,00

ABN AMRO
Met het 5de jaar op rij is inmiddels de jaarlijkse ABN AMRO
cabaretvoorstelling een begrip in De Meervaart en met 2.475
bezoekers een van de grotere evenementen van 2015. Ook in 2016
komt ABN AMRO terug in De Meervaart met dit evenement.

LOGACOM
Met 4 grote congressen per jaar is Logacom een vaste klant.
De februari editie bracht 125 bezoekers, het Hersencongres in
april 180 bezoekers, de september editie 163 deelnemers en met
283 bezoekers op 26 november 2015 van het congres Huiselijk
geweld heeft Logacom het jaar 2015 mooi afgesloten. Ook Logacom
komt in 2016 terug.

APPLETIZER
Met een seminar van Lidewij Edelkoort, een van Nederlands meest
gerenommeerde trendwatchers, heeft De Meervaart aangetoond
geschikt te zijn als locatie voor klanten uit een hoger segment.
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Appletizer heeft te kennen gegeven in 2016 zeker terug te komen
in De Meervaart.

NC Communications
Sharepoint en DEVintersection Europe ontvingen op de eerste
twee congresdagen 450 personen en op de overige vier dagen
160 personen. Met zes dagen is dit het langste congres geweest in
2015. Voor het vierde opeenvolgende jaar is NC Communications
een zeer tevreden klant. Deze terugkerende klant is altijd zeer
onder de indruk van de flexibiliteit en gastvrijheid van De Meervaart.
Helaas keert NC vanwege uitbreiding van het congres in 2016 niet
in deze omvang terug.

CONGRES & EVENT
nieuwe klanten bij gekomen. Tegelijkertijd is het aantal aansprekende, culturele verhuurlocaties gestegen de afgelopen jaar, zoals
EYE, het Scheepvaartmuseum en het Muziekgebouw aan het IJ.
Zulke commerciële congreslocaties zijn verder op het gebied van
online adverteren, positionering en branding dan De Meervaart.
We moeten dus een inhaalslag maken om opnieuw op het netvlies
te komen bij potentiele congresklanten. Dat gaan we doen via de
volgende acties:

Uitdragen van onze propositie

3.3 SALES EN MARKETING

Bedrijven, organisaties en associaties maken bewuste keuzes bij
het selecteren van een evenement of congreslocatie. Er wordt met
name gekeken of men Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt
of dat de locatie “groen” is (denk aan keurmerken zoals Greenkey).
De Meervaart is vooral in trek als locatie voor non-corporate
congressen en vergaderingen (wetenschappelijke congressen,
vergaderingen voor overheidsdiensten, ziekenhuizen etc. ).
Reden om onze eigen maatschappelijke functie meer uit te dragen
naar (potentiële) klanten. De Meervaart heeft de status van een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door te kiezen voor onze
congres- en vergaderlocatie draagt men bij aan de maatschappelijke
taak van De Meervaart: theaterprogrammering, educatie en talentontwikkeling. Congressen, vergaderingen en evenementen organiseren in De Meervaart draagt bij aan het culturele leven in Amsterdam (Nieuw-West) en is daarom aan te merken als Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

ACTIVITEITEN 2015-2016

Investeren in marketing en beurzen

HUMAN CONCERN
Eén van de nieuwe klanten uit 2015 is Stichting Human Concern.
Op 27 en 28 november vond er een tweedaags event plaats met als
onderwerp eetstoornissen. Op dag één ontving de organisatie 370
artsen en therapeuten op dag twee zo’n 350 patiënten en naasten.
Tijdens de nachtelijke opbouw werden de foyers omgebouwd tot
een ‘huiskamer’ met een relaxte sfeer. De organisatie kijkt terug op
een zeer geslaagd evenement en sprak expliciet haar waardering
uit over de flexibiliteit van alle operationele afdelingen. Resultaat is
een optie voor 2016.

Door de omzetdaling in 2014 is De Meervaart zich gaan realiseren
dat er meer inspanningen geleverd moeten worden om bestaande
klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken. In het
verleden hadden we een netwerk van tevreden congresklanten
die ieder jaar trouw terug bleven komen. Door de crisis namen
bestaande klanten minder of niet meer deel en zijn er nauwelijks

•	Investeren in bezoek aan (inter)nationale beurzen en uitbreiden
van het zakelijk netwerk.
•	Investeren in netwerkclubs en partnerships; MPI, Amsterdam
Marketing, NBTC.
•	Investeren in marketingactiviteiten; give-a-ways, Meervaart foto
portfolio, nieuwe huisstijl, drukwerk, aanpassingen website,
nieuwsbrieven en online marketing.
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Daarnaast vinden er wekelijks en maandelijks terugkerende
commerciële activiteiten plaats om inkomstenstijging te realiseren:
• Sales blitz: maandelijks bezoeken van klanten die in het verleden
hebben geboekt bij De Meervaart. Dit versterkt de relatie met
De Meervaart en we zorgen dat we weer op het netvlies staan bij
de klant. Het vergroot de kans dat een prospect uitgroeit tot
klant.
• Uitdiepen bestaande accounts: Wij hebben vastgesteld wie onze
A, B en C accounts zijn, door te focussen op onze A accounts en
te onderzoeken welke afdelingen van de organisatie nog meer
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van vergaderingen en
evenementen, kunnen wij via onze bestaande contactpersonen
mogelijk nieuwe klanten werven binnen de huidige accounts.
• Nieuwsbrief: Op maandelijkse basis een contactmoment met
onze relaties om ze te informeren over De Meervaart, maar ook
om specifieke acties in te zetten tijdens luwe periodes.
• Bezoeken van nationale en internationale beurzen: Door deel
te nemen aan verschillende nationale en internationale beurzen
vergroten wij onze naamsbekendheid en komen we in contact
met de uiteindelijke beslissers (meeting planners, secretaressen,
event managers).

CONGRES & EVENT

voor Toerisme en Congressen) en Amsterdam Marketing (IAmsterdam) kunnen wij een grotere markt bereiken. Intermediairs hebben
een groot netwerk en grote partijen rechtstreeks gecontracteerd,
zoals de Rijksoverheid (gecontracteerd door Worldmeetings)
de Nationale Politie (gecontracteerd door Bakker & Schnabel).
Deze partijen kunnen we alleen benaderen via bovengenoemde
intermediairs.
Doordat vooral de congresbureaus zich inzetten voor promotie
van de merken Amsterdam en Nederland, en op het binnenhalen
van grote congres prospects is het noodzakelijk om aansluiting
te zoeken bij deze partijen om kans te maken op het toegewezen
krijgen van deze prospects. Maar ook actieve deelname aan
verschillende nationale en internationale beurzen (georganiseerd
door bv. NBTC) waarbij evenementplanners op locatieniveau
destinaties bezoeken, zullen wij zowel directe business genereren
als onze naamsbekendheid vergroten op nationaal en internationaal
niveau.
Februari 2016:

Maart 2016:

Uitbreiden netwerk en vergroten naamsbekendheid
Door het intensiveren en uitbreiden van het netwerk van intermediairs
en congresbureaus vergroot De Meervaart zowel het marktaandeel
als de naamsbekendheid. Door deelname aan betaalde (bv. World
meetings, Meetings.nl ) en niet betaalde (bv. Business Hotel Services,
Bakker & Schnabel) intermediairprogramma’s en het aangaan van
partnerships met congresbureaus zoals NBTC (Nederlands Bureau

April 2016:
November 2016:		
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4.1 TECHNIEK EN
GEBOUWBEHEER
De afdeling Techniek bestaat uit drie subafdelingen: Theaterdienst,
Gebouwbeheer en Algemene Dienst. De afdeling bestaat momenteel uit 9 mannen (7,2 fte) die alle technische werkzaamheden in
De Meervaart verrichten, waaronder de begeleiding van de vele
voorstellingen, congressen, verhuringen in de verschillende zalen
en het gebouwbeheer. Alle medewerkers zijn allround inzetbaar,
maar werken veelal vanuit hun eigen specialisme. Drie medewerkers
hebben een tijdelijk contract, de overige zes zijn vast aangesteld.
De gemiddelde leeftijd van het vaste technisch team is 45 jaar en
het ziekteverzuim is laag. Buiten de vaste ploeg wordt veelvuldig
een beroep gedaan op een vaste pool van ca. 15 losse krachten,
zowel ZZP-ers als mensen die via een verloningsdienst of uitzendbureau werken. Ook werken we voor lange en korte periodes met
stagiairs.
Het team is gedurende het theaterseizoen zeven dagen per week
inzetbaar volgens een onregelmatig rooster dat gekoppeld is aan
de activiteiten die in een week plaatsvinden. We kiezen voor
relatief lange werkdagen ten opzichte van wisseldiensten, omdat
de betrokkenheid groter is als een activiteit van begin tot eind door
dezelfde perso(o)nen wordt begeleid. De trend dat bezoekende
gezelschappen met steeds minder eigen materiaal, personeel en
kennis binnenkomen is t.o.v. vorig jaar doorgezet. De aanspraak op
onze medewerkers en onze eigen technische middelen is dus opnieuw
groter geworden. De hoeveelheid werkuren stijgt hierdoor jaarlijks
en ook onze eigen technische middelen slijten sneller. De bijzondere
theaterprojecten die De Meervaart afgelopen jaar faciliteerde/
produceerde (o.a. Wolven, Kapsalon, de comedy en Jihad, de voorstelling), zijn ook van invloed op de belasting van het personeel en
de technische middelen. Wolven was een grootschalige operaproductie die in september ruim een week in de rode zaal heeft
gestaan en technisch geheel begeleid werd door medewerkers van
De Meervaart. De voorstelling Kapsalon ging in het najaar op tour
en met technici van De Meervaart. Ook de Meervaart-productie
Jihad gaat in 2016 veelvuldig op reis met Meervaart technici.
De reizende producties zorgen voor een andere dynamiek binnen
de afdeling en een grotere complexiteit van de inroostering.
De inroostering en het bijhouden van de hoeveelheid gewerkte
uren is dan ook een continue punt van aandacht.

Onderhoud
Afgelopen jaar is de bergruimte op het achtertoneel van de rode
zaal uitgebreid. Onze materialen zijn nu op een overzichtelijke
manier opgeborgen, wat het dagelijkse werk efficiënter maakt.
Verder is dit jaar geïnvesteerd in een noodzakelijke upgrade van
de projectiemiddelen in de beide theaterzalen. Medio 2015 is de
volledige brandmeldinstallatie vernieuwd en zijn de brandscheidingen
aangepast aan de nieuwe normen. Dit is een langdurige en zeer
kostbare operatie geweest. De laatste handelingen, vooral vergunningen en certificering worden op dit moment nog afgerond.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Samen met een vormgever is een aantal publiekruimtes met
eenvoudige ingrepen aantrekkelijker gemaakt. De foyers zijn
geschilderd in rustige tinten, de bars zijn verbouwd en een aantal
muren is behangen met fotoprints. In de zomer is tevens de artiestenfoyer opgeknapt, waardoor deze nu weer lange tijd mee kan.
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.
Het kopen van een e-ticket blijft gratis. Voor de telefonische
reserveringen en het versturen van kaarten per post wordt een
bijdrage gevraagd. In 2015 is een succesvolle start gemaakt met
online uitgifte van e-tickets voor genodigden, bijvoorbeeld bij
premières. 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.
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5.1 TOELICHTING OP HET

jaren t/m 2011 voor (ongeveer) € 12.000 aan te vorderen subsidies/
bijdragen worden afgeboekt. Deze bleken al eerder ontvangen te zijn.

FINANCIEEL VERSLAG 2015
De Meervaart werd in 2014 geconfronteerd met nieuwe eisen
met betrekking tot de gebruiksvergunning. Hieruit volgde naast
de (reeds geplande) vernieuwing van de brandmeldinstallatie ook
een ingrijpende verbouwing waarbij het gebouw een grote upgrade
heeft ondergaan op het gebied van brandscheidingen en brandwerendheid. Belangrijke investeringen die meestal niet zichtbaar
zijn voor het publiek. De financiering van deze verbouwing en
vervanging van de brandmeldinstallatie kwam vanuit een nieuw
aangetrokken lening van € 270.000 bij de ING Bank en uit een
incidentele subsidie van de gemeente Amsterdam.
Wel goed zichtbaar voor het publiek is de investering in de uitstraling
van het gebouw. We zijn in 2015 gestart met het opknappen van
wanden en vloeren in de foyers en vergaderzalen. Daarnaast zijn
er nieuwe moderne koffiemachines aangeschaft. In 2016 en 2017
zullen we doorgaan met het vervangen en/of upgraden van het
meubilair, de bars, kleding en de verlichting. Ook de overige vloeren
zullen worden aangepakt.

In de programmering is het programmeringsresultaat gedaald ten
opzichte van 2014, omdat de verhouding betaalde partages ten
opzichte van de ontvangen recette enigszins is verslechterd.
Tegenover de kosten van Meervaart Producties staan echter ook
subsidies en bijdragen ten bedrage van € 73.000. Na deze correctie
komt het programmeringsresultaat uit op - € 481.000 ten opzichte
van - € 505.000 in 2014. Per saldo een verbetering van € 24.000.
Het hogere aantal verkochte kaarten resulteert ook in een hogere
bijdrage aan de administratiekosten voor het uitgeven van tickets
en de bijkomende kosten en commissies bij de diverse betaalwijzen.
De opbrengsten uit ticketing komen hiermee hoger uit dan in 2014
en dan de (conservatief) begrote opbrengsten. De in de loop van
2015 vrijgekomen en (nog) niet opgevulde functie van hoofd kassa
heeft een besparing in de salariskosten opgeleverd. De inhuur van
Eventim voor de telefonische verkoop heeft de materiële kosten
doen stijgen. Per saldo kwam het resultaat op ticketing € 49.000
hoger uit dan in 2014 en € 59.000 hoger dan begroot.

2015 is voor commerciële verhuur van onze zalen ten behoeve van
congressen een slecht jaar geweest.
Geconfronteerd met sterk toegenomen concurrentie op de congressenmarkt zag de afdeling Sales haar omzet dalen met € 226.000.
Als direct gevolg daarvan zag de horeca haar omzet uit commerciële verhuur dalen met € 183.000. Stichting De Meervaart is voor
de dekking van haar gesubsidieerde activiteiten sterk afhankelijk
van de commerciële inkomsten. Door toekenning van een incidentele subsidie van € 370.000 door de Gemeente Amsterdam, gelijkelijk te verdelen over 2015 en 2016, is de dekking van de gesubsidieerde activiteiten voor deze twee jaar veilig gesteld. De directie
heeft gesteund door de Raad van Toezicht gekozen voor het extra
investeren in personeel voor de afdeling Sales. Er werden een
manager en een marketingmedewerker aangetrokken om planmatig
de zichtbaarheid van De Meervaart binnen de nationale en internationale markt te vergroten. Daarbij zal ook de culturele en
educatieve doelstelling van De Meervaart als resultaatbestemming
veel sterker worden benadrukt.
Een deel van de data die niet met commerciële verhuur werd
ingevuld, is gebruikt ten behoeve van lastminute programmering.
Dit heeft een aantal keren tot zeer succesvolle programma’s geleid.
Hier heeft ook de voorstellingshoreca van geprofiteerd die hierdoor € 84.000 hoger uitkwam dan in 2014. Voorstellingshoreca
is echter (ten opzichte van saleshoreca) relatief arbeidsintensief.
De brutomarge op horeca is door deze verschuiving en de totaal
lagere omzet met 8% punt gedaald.
Bij Meervaart Studio zijn de projecten lastig te begroten aangezien
de grootte ervan varieert naar gelang het al dan niet toekennen
van subsidies en bijdragen. Daarbij worden subsidies en bijdragen
uitgesmeerd over de gehele projectperiode waarbij dat voor de
kosten niet per definitie het geval hoeft te zijn. Het uiteindelijke
tekort in de exploitatie van Meervaart Studio is vooral te herleiden
naar de niet dekkende bijdragen bij Kunstbende (€ 14.000 tekort)
en onderwijsprojecten (€ 11.000 tekort). Daarbij moet er over de

De beheerlasten personeel zijn per saldo gestegen door hogere
opleidingskosten. Een externe coach heeft de marketing afdeling
begeleid en daarnaast werd binnen de cao welzijn het zogenoemde
“loopbaanbedrag” ingevoerd waardoor voor iedere medewerker
vanaf juli 2015 maandelijks een 1%-1,5% van het bruto loon
gereserveerd dient te worden ten behoeve van de persoonlijke
ontwikkeling.
De doorberekening aan externe partijen betreft de detachering van
de heer Fleischmann aan ICKamsterdam.
De formatie bij kaartverkoop ultimo 2015 is gestegen doordat er
een flexteam van kassamedewerkers aan de formatie is toegevoegd
in plaats van deze extern in te huren.
In de rubriek huisvesting vallen de lagere kosten onderhoud ten
laste van de reserve op. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal
posten nu onderdeel werden van de investering in de interne
verbouwingen. Er zijn lagere kosten, maar hogere investeringen.
Bij de organisatiekosten vallen de lagere kosten aan ICT en advieskosten op. De kosten voor ICT waren in 2014 hoger vanwege de
overgang van de ene naar de andere netwerkbeheerder. De advieskosten waren in 2014 hoger in verband met de voorbereiding voor
de gebouw- en installatietechnische aanpassingen inzake de
nieuwe gebruikersvergunning.
De afschrijvingen in 2015 zijn lager doordat een aantal investeringen
in 2015 geheel afgeschreven was terwijl veel nieuwe investeringen
pas tegen het eind van het jaar in gebruik werden genomen.
Bij de incidentele baten en lasten zijn geen incidentele lasten te
melden. De baten zijn conform voorgaande jaren met een vrijval
van een bedrag aan investeringssubsidies en bijdragen met name
met betrekking tot de bouw van De Meervaart. Deze vrijval loopt
gelijk op met de afschrijving. Doordat een deel hiervan in 2014
geheel afgeschreven was, is de vrijval in 2015 lager dan in 2014.
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5.2 SUBSIDIENTEN, FONDSEN EN OPDRACHTGEVERS IN 2015
De Meervaart werd in 2015 structureel gesubsidieerd door Stadsdeel Nieuw-West en de Gemeente Amsterdam.
Tevens ontvingen we in 2015 een bijdrage voor projecten van de volgende fondsen en bedrijven:

FONDS/SPONSOR/
OPDRACHTGEVER

PROJECT/ACTIVITEIT

BIJDRAGE

INZET IN

Gemeente Amsterdam

Ondersteuning buurtacc.

€ 370.000

2015-2016

Ministerie van SZW

Jihad, de voorstelling

€ 150.000

2015-2017

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 15-16

€ 60.000

2015-2016

Stadsdeel Nieuw-West

Express Your Best 15

€ 36.552

2015

Stadsdeel Nieuw-West

Express Your Best extra

€ 5.600

2015

Ymere

Express Your Best

€ 10.000

2015

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 2015

€ 15.500

2015

Janssen Friesche Stichting

Kunstbende 2015

€ 3.000

2015

Stichting Hulp na Onderzoek

Kunstbende 2015

€ 2.000

2015

Stichting St. Nicolaas Gasthuis

Kunstbende 2015

€ 1.500

2015

Kattendijcke Drukker Stichting

Kunstbende 2015

€ 1.000

2015

Fentener van Vlissingen Fonds

Kunstbende 2015

€ 1.000

2015

Weeshuis der Doopsgezinden

Kunstbende 2015

€ 750

2015

VSB Fonds

Sloterproms III

€ 12.500

2015

Stadsdeel Nieuw-West

Sloterproms III

€ 5.000

2015

Mocca

De Speelvloer, leerlingenlab

€ 5.300

2015

23

JAARVERSLAG 2015

5.3 VOORUITBLIK 2016

De Meervaart heeft in 2016 minder middelen, omdat het Stadsdeel
een korting van 3% heeft doorgevoerd op de exploitatiesubsidie.
Dit maakt 2016 een spannend jaar voor De Meervaart. Enerzijds staan
we voor de uitdaging om de commerciële inkomsten weer terug te
krijgen op het peil van 2012, anderzijds zullen we scherpe keuzes
moeten maken welke gesubsidieerde activiteiten we binnen het
huidige subsidiebedrag kunnen behouden en welke niet. Daarbij
vraagt het zelf produceren om meer ondernemerschap in de vorm
van fondsenwerving en marketing en een zorgvuldige afweging
van de kosten en de baten. In deze paragraaf beschrijven we de
doelen die De Meervaart zich gesteld heeft voor het komende jaar.
Ook presenteren we een globale begroting voor 2016.

Meervaart Theater
In het beleidsplan 2013 – 2016 hebben we aangegeven dat
De Meervaart een scherpere profilering van haar theaterprogrammering nastreeft, waarbij de uitgangspunten ‘(inter)nationale
klasse afgestemd op de culturele achtergrond van de bewoners’ en
‘spraakmakend genoeg voor alle Amsterdammers’ centraal staan.
Artistiek/inhoudelijk zijn we op de goede weg met ons voornemen
om in de programmering onderscheidend te zijn ten aanzien van
andere theaters in Amsterdam. Met onze eigen (co)producties
weten we interessant, hedendaags voorstellingsaanbod te creëren
dat aantoonbaar nieuw publiek trekt. Het proces om een nieuwe
producties te realiseren is echter tijdrovend en vraagt een voorinvestering van De Meervaart in de vorm van mensuren en het
beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten. Komend jaar zullen
we nog zorgvuldiger afwegen of de voorinvestering van De Meervaart
opweegt tegen het verwachte artistieke en financiële rendement.
In de praktijk betekent dit dat kleine, lokale producties het zullen
moeten afleggen tegen grotere producties met een landelijk bereik
en groter potentieel aan kaartverkoop. Ook het om niet ondersteunen
van lokale amateurs is niet meer haalbaar na de subsidiekorting.
Binnen de reguliere programmering streven we ook komend jaar
naar een afgewogen mix van verkoopsuccessen en artistiek avontuur
in grote en kleine zaal. Om een betere balans tussen kosten en
opbrengsten te realiseren in de programmering, zullen we het
lopende aanbod kritisch onder de loep nemen en voorstellingen
niet goed verkopen afblazen. Waar mogelijk boeken we goed
lopende voorstellingen bij, zoals dit seizoen een aantal keren
gebeurd is met cabaretvoorstellingen van o.a. Daniel Arends en
Tim Franssen, om de publieksinkomsten te verhogen.
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Meervaart Studio
In 2016 viert 4West haar tienjarig jubileum. Tijdens het 4West
Festival op 15, 16 en 17 april 2016 laat 4West naast de eindpresentaties en productiegroep voorstellingen, het beste van tien
jaar zien in de diverse zalen van De Meervaart en in een Cinerama
tent op het Osdorpplein aan de achterkant van De Meervaart.
Een belangrijk aandachtspunt in 2016 is het realiseren van een goede
en structurele huisvesting voor Meervaart Studio. Sinds 2012 zijn
de activiteiten van 4West gevestigd in acht studio’s in het Talentenhuis, een oud schoolgebouw van Ymere dat op de nominatie staat
om verkocht en gesloopt te worden. Ymere heeft de huurprijs van
het Talentenhuis meer dan verdubbeld. Ook komt de conciërgefunctie te vervallen, tenzij de huurders die zelf bekostigen.
De achterliggende reden van dit alles is de veranderde wetgeving
ten aanzien van de wijkaanpak. Meervaart Studio is niet bij machte
om de nieuwe huurprijs te betalen. We hebben daarom besloten
om slechts drie van de acht studio’s aan te houden en een groot
deel van de activiteiten per september 2016 naar De Meervaart en
Studio West te verhuizen. Op termijn is het plan om alle activiteiten
van 4West structureel onder te brengen in De Meervaart, maar
daarvoor moeten eerst een aantal scenario’s uitgewerkt worden.
Er ligt nog steeds een ontwikkelplan voor de achterkant van
De Meervaart, waar 4West in mee zou kunnen gaan. Een andere
mogelijkheid is het verbouwen van de huidige vergaderzalen tot
multifunctionele studio’s die voor meerdere doeleinden te gebruiken
zijn. Medio 2016 moet duidelijk worden welk scenario het gaat
worden.

Meervaart Congressen
Op de congresafdeling is het alle hens aan dek om in 2016 de
commerciële inkomsten weer op peil te krijgen. De directie houdt
een scherp oog op de boekingen en salesactiviteiten gericht op het
verhogen van de omzet. Het eerste kwartaal van 2016 laat een
kleine omzetstijging zien ten opzichte van 2015. Een positief teken,
maar nog niet voldoende om de beoogde doelstelling voor 2016 te
halen. De prognose voor het tweede kwartaal is echter gunstig.
Ook het aantal boekingen en opties in het najaar verloopt naar
wens. Het is nog te vroeg om aan te geven of de inspanningen op
het gebied van sales hebben gewerkt. Zomer 2016 hebben we een
beter beeld van de resultaten en verwachte omzet over heel 2016.
Naast eerder genoemde activiteiten op het gebied van marketing
en sales, maakt Meervaart Congressen in 2016 een uitgebreide
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concurrentieanalyse om tot een beter beeld van haar positie in
congresland te komen. We vergelijken De Meervaart op verschillende aspecten als prijs, capaciteit, faciliteiten en bereikbaarheid
met vergelijkbare locaties in de randstad. Aan de hand van de
concurrentieanalyse bepalen we wat de sterke punten zijn van
onze congreslocatie, om die vervolgens meer uit te dragen.

Investeringen in het gebouw
Veel technische apparatuur staat er al vanaf de oplevering van
De Meervaart in 1999. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van
onze installaties inmiddels technisch afgeschreven is. Een deel
van de installaties zal niet meteen stuk gaan, maar een aantal moet
binnen afzienbare tijd vervangen worden. Een deel van de theaterspots in de zalen, het zaallicht, doeken, lichtcomputers en geluidsmengtafels, dimmers en de trekkenwandmotoren vallen hieronder.
In de congreszalen zijn de vloerbedekking, stoelen en geluidsinstallaties aan vernieuwing toe. Wat gebouwbeheer betreft,
staan de luchtbehandeling (koelen en verwarmen), vervanging
van de ketels en onderhoud aan de buitengevels op de lijst.
Alsmede de computers, de interne telefonie en de BHV installatie.
Het volledige overzicht van aankomend onderhoud is te vinden
in het meerjarenonderhoudsplan 2014 – 2030 dat recent is
bijgesteld. Samen met andere afdelingen zijn we bovendien op
zoek naar een nieuw eventplanningsysteem, omdat de huidige
planner verouderd is. Op dit moment bezoeken we collegatheaters, om te onderzoeken welk systeem het beste bij ons past.
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Ontwikkelingen omgeving en ondernemerschap
Medio 2016 opent de nieuwe Foodcourt in de Shoperade haar
deuren, ook komt er een grand café aan het Osdorpplein tegenover
de bibliotheek. De oever van de Sloterplas wordt op dit moment
herontwikkeld, er komt een mooie boulevard met een zwemsteiger
voor de deur van de Meervaart. Deze ontwikkeling en een beter
horeca-aanbod dragen bij aan een aantrekkelijke omgeving,
gunstig voor De Meervaart. Het stadsdeel wil ook de achterkant
van de Meervaart transformeren tot winkels en een hotel. In eerste
instantie ging De Meervaart mee in deze plannen, omdat er kansen
lagen om haar congresfaciliteiten te verbeteren en huisvesting
voor 4West en ICKamsterdam te realiseren. Er is echter nog
geen partij gevonden die wil investeren in de herontwikkeling en
het is onduidelijk of dat op afzienbare termijn gaat gebeuren.
Omdat een goede huisvesting van 4West en ICKamsterdam urgent
is, is De Meervaart zelf alternatieve plannen aan het uitwerken.
We overwegen de huidige vergaderzalen om te bouwen tot
multifunctionele studio’s, zodat ze in de avonduren gebruikt
kunnen worden voor de lessen van Meervaart Studio en repetities.
Ook is er een aanbod van een vastgoedpartij om in ruil voor
vierkante meters ten behoeve van horeca, studioruimtes op het
dak van de bibliotheek te bouwen. Medio 2016 moet duidelijk
worden welk scenario het meest optimaal is voor De Meervaart.

VERKORTE BEGROTING 2016

Doordat in de blauwe zaal een nooduitgang iets verplaatst is
kunnen we daar zomer 2016 het podium naar voren halen.
Hiervoor moet het geluidssysteem en een aantal extra lichttrekken
verplaatst worden. Het podium wordt hierdoor dieper en komt
dichter naar het publiek toe, hetgeen de kwaliteit van de voorstelling ten goede komt. Via crowdfunding tracht De Meervaart
financiering te werven voor een nieuwe tribune in de blauwe zaal.
We hopen zomer 2016 voldoende middelen geworven te hebben
om de tribune te vervangen. Zo niet, dan wordt de vervanging
uitgesteld tot zomer 2017. De geplande intrek van ICKamsterdam
in De Meervaart in 2017, alsmede het mogelijke vertrek van
4West uit het Talentenhuis zal er in de toekomst voor zorgen
dat het gebouw intensiever gebruikt gaat worden. In 2016 zal
een apart traject starten om de noodzakelijke aanpassingen en
investeringen voor de verhuizing door te rekenen in samenspraak
met alle betrokken afdelingen.

Directe inkomsten
Indirecte inkomsten
Subsidies en fondsbijdragen

2.808
475
2.357

TOTAAL INKOMSTEN

5.640

Directe kosten
Indirecte kosten

3.699
2.045

Totaal kosten

5.744

Rentelasten
Vrijval egalisatiereserve
Resultaat
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6.1 PERSONELE ORGANISATIE
In 2015 werkten in De Meervaart gemiddeld 40 medewerkers
(30,68 fte) met een tijdelijk en/of vast dienstverband. We werkten
afgelopen jaar met een vast horecauitzendbureau, dat de oproepkrachten levert voor horeca/catering/garderobe. In 2015 zijn voor
deze taken en deels voor de receptie 48 oproepkrachten ingezet
die gezamenlijk 14.143 uur (inclusief de uren van de supervisors)
hebben gewerkt. Samen, op basis van 38 uur per week ( 7,16 fte).
In de loop van 2015 zijn twee supervisors en een manager in dienst
gekomen van de Meervaart.
Ook de theatertechnische dienst heeft, naast de vaste medewerkers,
14 ZZP’ers op oproepbasis ingezet. Bij de algemeen technische
dienst werkte 1 ZZP’er op oproepbasis.
Na een uitgebreide werving- en selectieprocedure is in augustus op
de afdeling sales een salesmanager aangesteld die zich actief gaat
bezighouden met de acquisitie van (nieuwe) congresklanten.
Eind 2015 zijn gesprekken gevoerd met het Jongeren Loket van de
Gemeente Amsterdam (Werk- en re-integratie) om een van hun
cliënten op weg te helpen op de arbeidsmarkt door hem een functie
aan te bieden als horecamedewerker. De proefplaatsing zal begin
2016 van start gaan.
In het kader van de arbeidsintegratie geven we al vele jaren werkgelegenheid aan een cliënt van Cordaan. We zien dit als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dat geldt ook voor het bieden van stageplekken om stagiair(e)s
gelegenheid te geven binnen ons bedrijf werkervaring op te doen.
We zijn er trots op dat we organisatiebreed in 2015 aan 17
zowel MBO als HBO studenten een stageplaats hebben kunnen
bieden. Naast de langer durende stages hebben vijf middelbare
scholieren een snuffelstage gelopen op alle afdelingen van
De Meervaart.
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Dit jaar hadden wij weer een laag ziekteverzuim, nl. 1,8%. (2% lager
dan in 2014).
Tijdens de zomermaanden is De Meervaart twee maanden gesloten
voor het publiek. Om de bedrijfsvoering te optimaliseren en om
kosten te besparen is dit jaar, na een proef in 2014, besloten tot
een verplichte zomervakantie voor het personeel van twee weken.
De nevenfuncties van Andreas Fleischmann, directeur/bestuurder
zijn: zakelijk intendant ICKamsterdam, voorzitter BIZ Ondernemersvereniging Nieuw West en voorzitter van Theatergroep Witte Raaf.

6.2 RAAD VAN TOEZICHT
De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, die wordt
vormgegeven en bewaakt door de Raad van Toezicht (RvT).
In 2015 heeft de RvT vier keer vergaderd. De gestarte besprekingen
over de samenwerking met het Internationaal Choreografisch
Kunstencentrum (ICK) zijn in 2015 uitgebreid voortgezet.
Dit heeft o.a. geleid tot instemming van de RvT met detachering
van de directeur bij het ICKamsterdam als zakelijk intendant
voor acht uur per week. Verder is regelmatig brandveiligheid
aan de orde geweest en is de nieuwe Kunstenplanaanvraag
2017 – 2020 uitgebreid besproken.
In juni vond voorafgaand aan het reguliere vergadergedeelte een
themagedeelte plaats met een presentatie over ‘Fondsenwerving’.
In september stelde de nieuw aangestelde Salesmanager zich voor
aan de RvT en lichtte hij toe wat zijn plannen zijn om meer klanten
gaat aantrekken voor de congresafdeling.
In november heeft een delegatie van de RvT het jaarlijks overleg
gehad met de ondernemingsraad.
In 2015 is besloten van vacatiegeld over te stappen op een
vrijwilligersvergoeding. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per bijgewoonde vergadering.

NAAST DE VOORZITTER EN DE FINANCIAL COMMITTEE, BESTAAT DE RVT UIT VIER LEDEN.
LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET BEROEP EN NEVENFUNCTIES ZIJN:
Hans van Keulen

Conservator Uitvoerende kunsten en media/ Teamleider Bijzonder Collecties Universiteit van Amsterdam
Nevenfunctie: Voorzitter van de Werkgroep Musea van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020
Gemeente Utrecht

John Moreu

Eigenaar/directeur Moreu Marketing & Communicatie Bergen NH
Nevenfunctie: Partner Tourism in Action BV

Brechje Post-Nollen

Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Larissa de Meijer-Keijzer

Partner verbonden aan GrantThornton, verantwoordelijk voor member firm development

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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6.3 EEN WOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Er waren in 2015 geen wisselingen binnen de RvT. Veel aandacht
werd dit jaar besteed aan de moeilijke financiële situatie.
Werd De Meervaart in 2014 geconfronteerd met een eenmalige
financiële tegenvaller, in 2015 moest de gehele brandveiligheidsinstallatie worden vernieuwd. Een uitgave van ruim drie ton,
een grote kostenpost voor een organisatie die nauwelijks eigen
reserves heeft. Bij onze huisbank konden we gelukkig een lening
afsluiten, waardoor zomer 2015 de installatie vernieuwd kon
worden. Daarnaast sprong de Gemeente Amsterdam bij met
een eenmalige subsidie van 2 x € 185.000 om een deel van de
kosten te dekken. Omdat het pand dringend aan vernieuwing toe is,
is in de zomer tevens op een bescheiden manier de foyer gezelliger
gemaakt en kwamen er nieuwe koffiemachines.
De congresafdeling van De Meervaart deed het minder goed dan
verwacht, zodat we ook 2015 helaas met een verlies afsluiten.
Gedurende het jaar heeft de RvT de ontwikkelingen binnen de
congresafdeling nauwgezet gevolgd. De ingezette koers om twee
extra medewerkers aan te trekken voor marketing en sales om de
teruglopende inkomsten te keren, wordt door de RvT ondersteund.
Ook in 2016 zal de RvT een scherp oog houden op de resultaten
van de salesafdeling, gezien het belang van de congresinkomsten
voor de exploitatie van de Meervaart.

intendantschap bij ICKamsterdam ging vervullen om de samenwerking (inter)nationaal vorm te geven. Met dit gerenommeerde
dansgezelschap haalt De Meervaart een partner in huis die onze
professionaliteit en (inter)nationale uitstraling versterkt. Dit draagt
bij aan een sterkere profilering van De Meervaart en een onderscheidende programmering. De Meervaart heeft een aanbod dat
het brede spectrum van de podiumkunsten bestrijkt. Het aanbod
is zowel interessant voor bewoners uit de directe omgeving als
bezoekers uit groot Amsterdam en zelfs daarbuiten. Onze motivatie is om Amsterdammers van alle leeftijden en gezindten in
contact te brengen met podiumkunsten die aansluiten bij hun
behoeftes en culturele achtergrond. Theater biedt een veelheid
aan perspectieven en brengt mensen in aanraking met schoonheid
en ontroering. Daarbij kan het jongeren stimuleren om zich op
een andere manier te verhouden tot de wereld om zich heen.
Extra belangrijk in deze roerige tijden. Zeer trots was ik als
voorzitter op de twee avonden over actuele onderwerpen,
die De Meervaart ad hoc organiseerde voor de buurt samen met
wijkorganisatie Eigenwijks: De Kracht van Kogels over de recente
liquidatiegolf en Ik Vertrek over jonge Syriëgangers. Vanwege haar
lokale impact en (inter)nationale reikwijdte heeft De Meervaart
terecht een plek toebedeeld gekregen als één van de vier Cultuurhuizen in de basisinfrastructuur van het nieuwe Kunstenplan
2017-2020 van de Gemeente Amsterdam.

Er is ook veel moois te melden, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen.
De Meervaart (co)produceerde een aantal interessante producties,
we hadden nog meer voorstellingen in huis dan afgelopen jaar met
meer publiek. En dat publiek is bij De Meervaart, anders dan bij
vele andere theaters, zeer divers. De Studio-tak staat stevig in haar
schoenen met 5.700 deelnemers en draagt bij aan een zinvolle
vrijetijdbesteding voor de jeugd in Nieuw-West. Jonge makers
weten De Meervaart te vinden om hun vernieuwende producties
te presenteren aan bestaand en nieuw publiek.

Onder de immer energieke en enthousiaste leiding van Andreas
Fleischmann hebben alle medewerkers hun steen bij gedragen
aan dit succes. Op deze plaats wil ik graag alle medewerkers van
De Meervaart, van vrijwilliger tot directie en van stagiaire tot de
hoofden van dienst, van harte bedanken voor hun toewijding en
inzet. Dankzij jullie én met ondersteuning van onze subsidiënten,
fondsen en opdrachtgevers hebben we De Meervaart gemaakt tot
wat het is: een inspirerende plek om te werken en te bezoeken.

De Meervaart ging in 2015 verschillende samenwerkingen aan.
Met het ICKamsterdam zelfs zo intensief dat de RvT ermee
akkoord ging dat de directeur een dag per week het zakelijk

Hans van Keulen
(voorzitter)
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6.4 ONDERNEMINGSRAAD
Per 1 januari 2015 stapten OR-lid Nikky Ligthart en OR-voorzitter
Malika Oukil uit de OR. Overgebleven OR-leden Emile Rodrigues
Parreira (OR-lid) en Kayleigh Boumedyan (OR-secretaris) zijn op
zoek gegaan naar nieuwe leden. Het team werd aangevuld met
Dasha van Amsterdam (afdeling programmering) en Rick van Doorn
(afdeling algemene dienst). Dasha nam de rol van secretaris op zich
en Kayleigh Boumedyan werd voorzitter. In 2015 bestond de OR
uit vier leden. In het geval van een stemming telt de stem van de
voorzitter twee keer.
In 2015 heeft de OR zes keer vergaderd. Er is o.a. geëvalueerd over
het in werking treden van de WKR en gesproken met de directie
over de invoering van het Individueel Keuzebudget (per 1 januari
2016). Er hebben twee personeelsvergadering plaatsgevonden
(juni en november 2015) waarvan één voorgezeten door de directie
en één voorgezeten door de OR. Tijdens deze bijeenkomsten is het
personeel op de hoogte gebracht van de lopende zaken op de
afdeling sales, personele veranderingen binnen het bedrijf en de
veranderingen/vernieuwingen in het pand (nieuwe brandmeldinstallatie en nieuwe uitstraling). Daarnaast heeft de OR een smoelenboek gemaakt van alle medewerkers op verzoek van het personeel.
Het smoelenboek wordt één á twee keer per jaar bijgewerkt.
De aandachtsgebieden voor 2016 zullen zijn: meer structuur
aanbrengen binnen de OR, een maandelijkse of tweemaandelijkse
vergadering inplannen met de volledige OR en minimaal vier keer
per jaar overleg met de directie. De personeelsvergadering blijft in
de huidige vorm bestaan en zal twee keer per jaar plaatsvinden.
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6.5 SAMENWERKINGSPARTNERS
EN BRANCHEVERENIGINGEN

Amsterdam Marketing

Muziekschool Amsterdam

Openbare Bibliotheek Amsterdam

We Are Public

De huidige ondernemingsraad bestaat uit :
Kayleigh Boumedyan
Voorzitter (afdeling Meervaart Studio)

Red Loyalty

Dasha van Amsterdam
Secretaris (afdeling Programmering)
Rick van Doorn
Lid (afdeling Algemene Dienst)

Stichting Vier het Leven

Emile Rodriques Parreira
Lid (afdeling Theatertechniek) –
per 1 februari 2016 afgetreden als OR-lid
De PIT (overleg kunsteducatie voortgezet onderwijs)

Jongeren Cultuurfonds
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Maartje Meesterberends

