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voorwoord
Hoewel de cultuursector momenteel behoorlijk onder 
vuur ligt, heeft de Meervaart 2011 met een positief 
resultaat weten af te sluiten. Dat wil niet zeggen dat de 
Meervaart niets merkt van de maatregelen die vanuit 
Den Haag zijn genomen. De btw-verhoging en ook de 
recessie hebben wel degelijk effect gehad op de kaart-
verkoop, die met 7% is teruggelopen. De Meervaart 
heeft echter geanticipeerd op de teruglopende kaart-
verkoop door dure producties te schrappen en nog 
meer in te zetten op online kaartverkoop. Met succes, 
want daardoor wisten we 2011 toch met een kleine 
winst af te sluiten. Daar zijn we trots op, zoals we er 
ook trots op zijn dat we in moeilijke tijden toch een 
nieuw publiek weten te interesseren voor het theater. 
Zo zorgde de samenwerking met lokale producenten 
er in 2011 voor dat meer bewoners uit de wijk de weg 
naar de Meervaart wisten te vinden voor onder andere 
theater en muziek uit de Maghreb. Daarnaast trokken 
we volle zalen met de succesvolle producties van De 
Caribbean Combo en Najib Amhali. Ook amateurs uit 
Nieuw-West kwamen aan hun trekken in 2011. In sep-
tember organiseerde de Meervaart in samenwerking 
met Muziekpodium Nieuw-West de Sloterproms, een 
groots feestelijk concert met 250 amateurmuzikanten. 
Sloterproms was zo’n succes dat we hebben beslo-
ten om er een jaarlijks terugkerend evenement van te 
maken. Voor onze jongerenafdeling Studio West was 
2011 eveneens een goed jaar met nieuwe samenwer-
kingen en twee internationale uitwisselingsprojecten. 

Wat de commerciële verhuur betreft, ook hier merkten 
we de effecten van de recessie met een terugloop 
in omzet van 9%. Met name het laatste kwartaal viel 
tegen. We hebben echter goede hoop dat de verhuur-
markt zich in 2012 gaat herstellen. De orderportefeuille 
voor volgend jaar is op dit moment beter gevuld met 
aanvragen dan op hetzelfde moment vorig jaar. En ook 
het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) 
kwam recent met een positieve prognose voor de 
komende jaren. 

Al met al kijken we terug op een mooi jaar en zullen 
we ons ook de komende jaren met vereende krachten 
blijven inzetten voor een bloeiend theater- en congres-
bedrijf. 

Bert Liebregs
directeur/bestuurder de Meervaart 
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programmering
Landelijk gezien zijn de publieksaantallen te-
ruggelopen als gevolg van de recessie en het 
hogere btw-tarief. Ook de Meervaart ontkomt 
helaas niet aan deze trend. Over het geheel 
beslaat de terugloop in het aantal voorstellingen 
6%,  de terugloop in publieksaantallen bedraagt 
13%. ‘Netto’ betekent dit 7% minder publiek. Met 
name in de genres musical, show en toneel is er 
een terugloop te zien in de publiekscijfers. Nu het 
aanbod van de vrije producenten in deze gen-
res in 2011 weer zijn plek gevonden heeft in het 
heropende DeLaMar theater, heeft de Meervaart 
dan ook besloten om het aantal voorstellingen in 
musical en show te beperken. 

Een positieve ontwikkeling was afgelopen jaar 
te zien in het genre dans. Via haar ‘powered by’ 
beleid heeft de Meervaart een aantal nieuwe 
dansgezelschappen en dansevenementen on-
dersteund. Dit beleid heeft in 2011 haar vruchten 
afgeworpen met een serie interessante voorstel-
lingen van Monique Duurvoort Dance en de Kiss 
Moves en het evenement Break a Leg, waarmee 
een nieuw, jong publiek werd bereikt. Verder 
is het aantal scholieren dat een voorstelling of 
workshop bezoekt in de Meervaar fors geste-
gen. En de Meervaart was ook in 2011 weer 
een geliefd theater voor familievoorstellingen en 
concerten.
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programmering: genreoverzicht
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pr | marketing
De investeringen die de Meervaart de afgelo-
pen jaren heeft gepleegd in social media en 
internetverkoop, hebben ervoor gezorgd dat 
in 2011 meer mensen de Meervaart wisten 
te vinden via het internet. Het websitebezoek 
steeg in 2011 met 10.000 bezoekers. En 
ook maakten meer klanten gebruik van onze 
emailservice; in 2011 kregen 6.000 nieuwe 
abonnees het email maandoverzicht. Een 
stijging van maar liefst 20% ten opzichte van 
2010. Via Twitter en Facebook bereikten we 
94.000 mensen. 

Het afgelopen jaar heeft de afdeling 
PR|marketing extra inspanning geleverd om 
de zalen gevuld te krijgen. Naast de standaard 
marketing- en publiciteitsmiddelen, zetten we 
o.a. Google campagnes in om mensen over 
de streep te trekken om kaartjes te kopen. 
Ook de exclusieve brochureavonden voor ons 
vaste publiek waren een succes. Meer dan 
30% van de theaterkaartjes werden op die 
avonden en in de voorverkoop geboekt. 

                                  2011           2010
websitebezoekers   250.000  240.148 
        
kaartverkoop
via internet         64%    56%    
   
emailadres  
van publiek             85%  85%
         
email 
maandoverzicht    36.000  30.000   
       
theaterbezoekers 87.458 101.167
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verhuur
In 2011 hebben er 55 congressen plaatsgevonden 
in de rode zaal, blauwe zaal en vergaderzalen.
Het totaal aantal bezoekers was ca. 38.400.  
    
Het aantal verhuuractiviteiten is 119.   
   
De omzet is ten opzichte van 2010 teruggelopen 
met 9%. Dat komt met name doordat er minder 
bezoekers per congres waren. 

Behalve de gangbare publiciteit via advertenties in 
de vakbladen en op internetsites maakte de afde-
ling sales vanaf eind 2011 gebruik van de sociale 
media voor het vergroten van naamsbekendheid en 
werven van nieuwe klanten. Ook werd er eens in 
de twee maanden een korte nieuwsbrief verspreid 
via de e-mail naar het relatiebestand, met daarin de 
nieuwe ontwikkelingen.
Het streven is om meer pro-actief te werk te gaan 
om het relatiebestand zoveel mogelijk uit te breiden 
en omzet te genereren.
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verhuur: zaalverhuur
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studio west
Studio West staat voor het vinden en stimuleren 
van creatief talent uit Amsterdam (Nieuw West) 
op de gebieden theater, dans, (digitale) muziek 
en media. Studio West doet dat door jongeren de 
mogelijkheid te bieden om: 
•	 hun	talent	te	verkennen	door	korte	kennis-
makingsworkshops;
•	 hun	talent	te	verdiepen	door	jaartrainingen	
of mee te werken aan een productie;
•	 individuele	coaching	richting	kunstvakon-
derwijs en (semi)professionele circuit.
Het jaar 2011 stond voor Studio West in het teken 
van ondernemerschap en innovatie. We hebben 
het afgelopen jaar de eerste successen geboekt 
op het gebied van sponsoring. SUBWAY® Res-
taurants sponsorde twee evenementen van Studio 
West: West Makes Media en het ‘Break a leg’ 
dance event. Op nieuw aangeschafte appara-
tuur voor de Digitale Studio kregen we een forse 
korting van Tonecontrol. Daarnaast is Studio West 
in 2011 onder de noemer Express Your Best een 
samenwerking aangegaan met Ymere om haar be-
reik in een aantal kwetsbare wijken in Nieuw-West 
te vergroten. 

Ook is Studio West een innovatief project opge-
start met Spirit Jeugdhulpverlening. Spiritcliënten 
kunnen deelnemen aan een kunst- en cultuurpro-
gramma dat competenties op het gebied van sa-
menwerken,	reflecteren	en	presenteren	versterkt.	
Naast deze nieuwe activiteiten waren er ook in 
2011 weer een keur aan workshops en jaartrainin-
gen te volgen in Studio West: van DJ-ing en beats 
and digital sounds tot streetdance en breakdance, 
van Tv-reportage en acteren voor de camera tot 
Music lab en vocal coaching. Grote namen als 
Ntjam Rosie (zang) en Ian Eastwood (dans) gaven 
een masterclass en als klap op de vuurpijl parti-
cipeerden we in 2 internationale projecten op het 
gebied van dans (Xchanging Playgrounds around 
the sea) en muziek (Music Connection). In totaal 
namen ca. 750 jongeren deel aan workshops van 
Studio West. Er werd met 5 scholen samenge-
werkt, waarbij zo’n 1.200 leerlingen betrokken 
waren. Kortom ook 2011 was weer een vruchtbaar 
en inspirerend jaar! 
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kunstbende
Kunstbende organiseerde in samenwerking met 
de Meervaart voor de 21e keer de Amsterdamse 
voorronde van deze landelijke wedstrijd voor jon-
geren van 13 t/m 18 jaar op het gebied van Taal, 
Theater & Performance, Dans, Muziek, Expo, DJ, 
Fashion en Film & Animatie. Het thema in 2011 
was ‘Illusie’. Naast de wedstrijd geeft Kunstbende 
workshops op scholen en buurthuizen om jon-
geren te motiveren om actief deel te nemen aan 
kunst en cultuur. De voorronde is een breed ge-
oriënteerde wedstrijd met een afspiegeling van de 
jeugd van Amsterdam. In 2011 deden er 46 acts 
mee, met in totaal 70 deelnemers. 

Voor meer informatie: www.kunstbende.nl
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powered by
Naast het aanbieden van theatervoorstellingen en 
de verhuur aan congressen ondersteunt de Meer-
vaart activiteiten voor de buurt onder de noemer 
‘Powered by’. In dit jaarverslag willen we wat extra 
aandacht besteden aan deze activiteiten door er 
een aantal eruit te lichten.

ondersteuning jeugdtheaterschool 4west

In 2006 is Jeugdtheaterschool 4West opgericht. 
4West biedt kinderen van 4 tot 14 jaar cursussen 
(muziek)theater, dans en film op drie locaties in 
Nieuw-West. Jaarlijks nemen ca. 450 kinderen 
deel aan het cursusaanbod. Het kantoor van 
4West is gehuisvest in de Meervaart, jaarlijks is 
er een 4West weekend in de Meervaart en 4West 
organiseert de inleidingen en workshops rondom 
schoolvoorstellingen van de Meervaart. In 4West 
heeft de Meervaart een deskundige partner ge-
vonden voor de ontwikkeling van nieuw educatief 
aanbod voor kinderen, waarmee de Meervaart ook 
van betekenis is voor de jeugd in Nieuw-West.

begeleiding nieuwe makers

De Meervaart gaat in zee met professionele 
(jonge) makers en bemiddelaars die een inhou-
delijke verbinding hebben met Amsterdam Nieuw-
West. Het afgelopen jaar heeft de Meervaart ver-
schillende makers begeleid bij het realiseren van 
een avondvullende voorstelling. Monique Duur-
voort Dance, een jong dansgezelschap, maakte 
in de Meervaart in 2011 twee vernieuwende 
dansproducties op het snijvlak van moderne dans 
en urban dance. Voor de oudere bewoners kwam 
Stichting Parels voor de Zwijnen met de Niet-
meer-zo-piepshow, een revueachtige voorstelling 
met coryfeeën als Frits Lambrechts en Hetty Blok. 
De Meervaart hielp bij het uitbrengen, monteren 
en ondersteunde bij fondsenwerving en publiciteit. 
Stichting Beemstervarken gaat in 2012 een voor-
stelling maken over eerste generatie Marokkaanse 
immigranten, getiteld: ‘Ik Driss’. De voorstelling 
is in 2011 productioneel en zakelijk ondersteund 
door de Meervaart en gaat in september 2012 bij 
ons in première. 
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powered by

ruimte voor amateurs

Sinds 2010 huisvest de Meervaart het Servicepunt 
Amateurkunst Nieuw-West, speciaal in het leven 
geroepen om amateurkunstenaars in Nieuw-West 
te ondersteunen bij de uitoefening van hun kunst-
beoefening. Verder stelt de Meervaart jaarlijks zes 
zondagen de blauwe zaal beschikbaar voor een 
concert waarin twee uiteenlopende muziekver-
enigingen uit Nieuw-West samen een muzikaal 
programma brengen. En verenigingen als Cantare 
en het Amsterdams Volkskoor kunnen de zaal 
huren voor een cultureel tarief. Hoogtepunt van 
het seizoen is de Sloterproms, een groots opgezet 
muziekfestijn waar 250 amateurmuzikanten van 
allerlei pluimage aan deelnemen onder leiding 
van een artistiek team van de Meervaart. De 
eerste editie van Sloterproms afgelopen jaar was 
een groot succes. Het project zal in 2012 worden 
voortgezet met een speciale jubileum editie ter ere 
van zestig jaar Westelijke Tuinsteden. 

podium voor jong talent

Met presentaties van Studio West en Jeugdthea-
terschool 4West biedt de Meervaart een podium 
aan jong talent uit de buurt. De Meervaart is ook 
een podium voor scholen, verenigingen en cultu-
rele instellingen uit de buurt. De komende periode 
zet de Meervaart de deuren nog wijder open voor 
lokale producenten die zich richten op een jong, 
cultureel divers publiek uit de wijk. Wij bieden deze 
producenten de mogelijkheid om hun voorstellin-
gen professioneel te presenteren. Het afgelopen 
jaar is al flink geïnvesteerd in dit type programme-
ring en we gaan dit in de komende periode verder 
uitbouwen en bestendigen.
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cultuureducatie

Cultuureducatie en talentontwikkeling zien wij 
als de ruggengraat van onze organisatie. Nieuw-
West is het jongste stadsdeel van Amsterdam; er 
zijn relatief veel gezinnen en scholen gevestigd in 
Nieuw-West. Vanuit onze wens om een bijdrage 
te leveren aan de culturele ontwikkeling van de 
jeugd biedt de Meervaart een lange leerlijn aan 
die start bij de onderbouw van het basisonderwijs 
en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in de 
vrije tijd voor jongeren/jong volwassenen. Via de 
educatie ve projecten op scholen en in de vrije tijd 
worden jaarlijks ruim 5.000 leerlingen bereikt. Al-
lemaal jonge inwoners van Nieuw-West die vroeg 
of laat op het podium van de Meervaart staan. 
Hiermee heeft de Meervaart een stevige basis 
neergezet om talenten over een langere termijn 
te kunnen begeleiden.
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organisatie
personele organisatie

In 2011 had de Meervaart 31 (25 fte) mensen in 
dienst, waarvan 15 vrouwen en 16 mannen. Daar-
naast waren in de Meervaart via Pantar 2 personen 
gedetacheerd. 
Op oproepbasis werkten bij de horeca/catering ca. 94 
mensen (ca.7,59 fte), waarvan 60% vrouwen en 40% 
mannen. Deze parttimers stonden onder leiding van 2 
mannelijke en 1 vrouwelijke supervisor (1,5 fte). Naast 
de vaste medewerkers zijn voor de theatertechnische 
dienst 7 personen op oproepbasis ingezet, met een 
vaste kern van 3 freelancers. 
Extern huurden wij mensen in op het gebied van ICT 
en onderhoudtechnische zaken. Verdeeld over diverse 
afdelingen hebben afwisselend 19 MBO/HBO manne-
lijke en vrouwelijke stagiairs  werkervaring opgedaan. 
Ook dit jaar deden enkele middelbare scholieren weer 
een snuffelstage in de Meervaart.  In het kader van 
arbeidsintegratie gaven wij werkgelegenheid aan een 
cliënt van Cordaan. 
Het totale ziekteverzuimpercentage dit jaar was 3,5%,   

Bert Liebregs is directeur/bestuurder van de Meer-
vaart. 
Nevenfunctie: voorzitter van het bestuur van Stichting 
Jeugdtheater en Video West (4West)

raad van toezicht

De Meervaart hanteert de code Cultural Governance, 
die wordt vormgegeven en bewaakt door de raad van 
toezicht. Na 12 jaar in bestuur, later raad van toezicht 
te hebben gezeten, heeft Daan Samkalden in decem-
ber 2011 afscheid genomen. Vanwege het reglemen-
tair aftreden van hem en Ruud Chander (eind 2010), 
zijn twee nieuwe leden, John Moreu en Hans van 
Keulen tot de raad van toezicht toegetreden. 
In 2011 heeft de raad van toezicht vier keer verga-
derd. In september werd de vergadering gecombi-
neerd met een gezamenlijke themabijeenkomst met 
het managementteam. Naast de vaste agendapunten 
(begroting, jaarrekening, jaarverslag etc.) is er veel 
aandacht geweest voor  de nieuwbouwplannen van 
een derde zaal en het Kunstenplan 2013-2016. Ook 
heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven aan 
het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. In december 
heeft het structurele overleg tussen raad van toezicht 
en ondernemingsraad plaatsgevonden. 

leden van de raad van toezicht met 
beroep en eventuele nevenfuncties:

Els Rienstra - voorzitter  
voorzitter raad van bestuur Parlan Jeugd & 
Opvoedhulp   
Nevenfuncties: lid bestuur Het Kinderopvang-
fonds; voorzitter Stichting Innovatie Jeugdzorg

Margriet Kapteijns  - organisatieadviseur
Nevenfunctie: raad van toezicht Cultuur-
Ondernemen

Jolanda Spoel  - artistiek leider Theatergroep 
Siberia 
Nevenfuncties: lid bestuur Theater de Enge-
lenbak; Commissielid Nederlands Fonds voor  
Podiumkunsten

Daan Samkalden - juridisch adviseur 7 decem-
ber 2011 afgetreden 
Nevenfuncties: lid raad van toezicht St. Theater 
Het Amsterdamse Bos;  rechter plv. rechtbank 
Haarlem

Hans van Keulen - hoofd Collectie en Documen-
tatie van het Theater Instituut Nederland 
Nevenfuncties: secretaris/penningmeester 
Stichting Fotobron Amsterdam; voorzitter sectie 
Collecties NMV

John Moreu - eigenaar/directeur Moreu Marke-
ting & Communicatie Bergen NH
Nevenfuncties: raad van bestuur Internationale                                         
Bloemententoonstelling Keukenhof; freelance 
docent InHolland Haarlem; Partner Tourism in 
Action BV; Raad van Advies Klasse TV; raad van 
toezicht Kunstcentrum 072 Alkmaar 
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organisatie
ondernemingsraad

De Meervaart heeft een ondernemingsraad die uit drie 
leden bestaat: 
Martin Keereweer  - voorzitter
Kayleigh Kuipers  - secretaris
Herman Gingnagel  - lid
In 2011 is de ondernemingsraad 5 keer bijeen ge-
weest. Bij 3 vergaderingen was ook de directeur/
bestuurder aanwezig.  Ook in 2011 heeft het jaarlijks 
structurele overleg met de raad van toezicht plaats 
gevonden.

bijdrage culturele klimaat

De Meervaart leverde een bijdrage aan de cultuur-
branche door mee te denken over de Code Culturele 
Diversiteit. Verder faciliteerde de Meervaart drie maal 
de cultuur netwerkborrel van het stadsdeel en stelden 
we een lokaal Koninginnedagprogramma samen. De 
programmeur van de Meervaart nam het initiatief tot 
een ‘Koplopersgroep’, een groep cultureel onderne-
mers uit Nieuw-West die het culturele klimaat in de 
wijk willen versterken. Studio West deelde haar ‘best 
practices’ met 50 internationale beleidmakers op een 
Europese conferentie in Antwerpen
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subsidiënten|samenwerkingspartners 
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subsidiënten

Stadsdeel Nieuw-West 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

sponsors 

Rabobank Amsterdam
ING Vastgoed
Kone Starlift
VSB Fonds
Subway 
Tonecontrol

samenwerkingspartners 
en brancheverenigingen  

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB)
Amsterdams Uitburo (AUB)
Muziekschool Amsterdam (MSA)
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing 
(FPPM)
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw-
directies (VSCD)
Centrum voor Live Communication (CLC)
Ymere
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financieel jaarverslag (voor accountantscontrole) 
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Inkomsten
verhuur- en horecaomzet
kaartverkoop + spec. subsidies
subsidies
overige opbrengsten

uitgaven
personeel
kosten verhuur - horeca
kosten exploitatie theater
huisvesting en organisatie
afschrijvingen en interest

saldo winst

projecten studio west en kunstbende
studio west
personeelskosten
huisv., kantoor, publ. kosten
kosten activiteiten

subsidies
opbrengsten en bijdrage Meervaart

kunstbende
personeelskosten
huur- dir. kosten

subsidies

€           2.085.962 
€           1.136.448 
€           1.358.652  
€              282.987 

€           4.864.049

 €          1.404.340 
 €             722.168 
 €          1.363.045 
 €             703.543
 €             640.874
 €          4.833.970 

 €               30.079

 €             238.034 
 €               77.619 
 €             291.266 
 €             606.919 

 €             539.013 
 €               67.728 
 €             606.741 

 €               15.500 
 €               46.294 
 €               61.794 
 
€                61.240 

Het financiële resultaat van 2011 valt lager uit 
dan was begroot. Omzet verhuur/congressen 
en horeca viel lager uit dan was begroot. 
Per saldo was het resultaat theateractiviteiten 
lager dan werd aangenomen.  
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