
 
 
 

Jaarverslag 2016 
 
 
 
 

 
 

 
 



Voorwoord 
 
Vanaf zomer 2015 zijn er gesprekken met alle culturele instellingen, Gemeente Amstelveen 
en Bureau Berenschot geweest om een nieuw cultuurplan voor de periode 2016-2020 te 
maken. 
 
In april 2016 is er een nieuwe cultuuragenda voor de Gemeente Amstelveen gekomen en is 
het samenwerkingsplan van alle 9 culturele instellingen ‘Cultuur in Amstelveen- Unexpected 
en Connected’ aangenomen door zowel het College van B&W en de Gemeenteraad.  
 
Tot eind september 2016 is het samenwerkingsplan in gezamenlijke overleggen door de 
ontwerpfase gegaan waarbij de definitieve invulling van de bezuiniging rond is gekomen. 
Iedere instelling heeft voor 2017 een nieuwe begroting ingediend conform het Iglo Model 
waarbij rekening gehouden werd met het verlaagde subsidiebedrag. De Gemeente Amstelveen 
heeft ook voor onze instelling voor 2017 prestatieafspraken heeft gemaakt.  
 
Er zijn heel veel gesprekken gevoerd op directieniveau, maar ook bijeenkomsten wat betreft 
de marketing, back-office en financiering. Omdat onze organisatie bestaat uit een betaalde 
kracht heeft onze directeur alle gesprekken meegedaan, soms indien nodig vergezeld door de 
voorzitter of penningmeester.  
 
Na het cultuurtraject met de Gemeente rolden we in een nieuwe drukke periode. De 
voorbereiding en viering van ons 50 jarig bestaan. Dit hebben we de hele maand oktober 
gevierd met diverse activiteiten.  
 
2016 is een extreem druk jaar geweest. Het bovengenoemde cultuurtraject en de viering van 
ons 50 jarig jubileum heeft naast de lopende zaken veel tijd gekost. Het is een intensief, soms 
vermoeiend, spannend, maar ook leerzaam, inspirerend en feestelijk jaar geweest.  
 
Met een optimistische kijk en vol energie gaan we in 2017 de volgende 50 jaar in. Eind 2016 
hebben wij ons aangemeld voor het traject Wijzer Werven. Wijzer Werven wordt in opdracht 
van het ministerie van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, 
Charistar en Van Dooren Advies. Het traject is voor alle culturele instellingen met een 
culturele anbi-status en een concrete financieringsvraag. Er is gekeken naar onze wensen en 
doelen en op basis daarvan is een uniek training- en coachingsprogramma samengesteld voor 
60 uur. Dit programma zal plaatsvinden van maart tot juli 2017. De reden van onze deelname 
is  
ondermeer de noodzaak steeds meer het ondernemerschap te ontwikkelen mede in verband 
met de noodzaak wat commerciëler te opereren. 
 
Aan de hand van onder andere de nieuwe cultuuragenda van de Gemeente Amstelveen, de 
uitkomsten van het Wijzer Werven traject en de verdere ontwikkelingen op het gebied van 
(poppentheater)cultuur in Nederland en daarbuiten zullen wij in de zomer van 2017 een nieuw 
beleidsplan maken voor de periode 2018-2022. Hier hebben wij erg veel zin in.  
 
 
 



 
 
Doelstelling Stichting Amstelveens Poppentheater  
 
Onze doelstelling blijft altijd gericht op behoud van de eigen plaats die het theater inneemt in 
het Amstelveense en landelijke theaterlandschap. Ons beleid is dan ook gericht op handhaving 
van het bestaande artistieke niveau van de voorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek, 
verbreding van activiteiten in ons unieke theater en tegelijkertijd op de verhoging van 
inkomsten en verlaging van kosten. 
 
Algemene informatie Amstelveens Poppentheater  
 
Nog steeds is het Amstelveens Poppentheater het enige professionele jeugdtheater met een 
kernprogrammering van poppen- en objecttheater. Hoofddoel blijft het tonen (en bevorderen) 
van het poppen- en objecttheater, alsmede het beeldend theater in ruime zin voor een zo breed 
mogelijk publiek. Wat betreft het aantal voorstellingen opereren wij binnen een beperkte 
bandbreedte. Wij willen een divers aanbod bieden met een goede balans tussen 
laagdrempelige voorstellingen enerzijds een voorstellingen die een meer experimenteel 
karakter hebben anderzijds en enkele workshops.  
 
Naast de voorstellingen en workshops wordt ons theater steeds vaker verhuurd aan derden, 
theatergroepen, instellingen, bedrijven etc.  
 
Ons theater is bereikbaar per mail, telefonisch en het is mogelijk om, na afspraak, langs te 
komen. Door wisselende werktijden en afspraken en vergaderingen buiten de deur zijn wij 
onregelmatig in het theater aanwezig. Onze telefoon staat altijd doorgeschakeld op het 
mobiele nummer van de directeur en mails kunnen op afstand gelezen worden.  
 
Toegangskaarten worden voornamelijk via de website gereserveerd en dienen op de dag van 
de voorstelling tussen een half uur en een kwartier van te voren worden opgehaald. Kaarten 
kunnen contant of per pin betaald worden. 
 
Toegangsprijzen in 2016: 
Normale toegangsprijs:  € 8,00  
Vriendentoegangsprijs:  € 7,00 
Toegangsprijs BSO’s:  € 6,00 
Toegangsprijs Stadspas: € 2,00   
Bij verjaardagsfeestjes krijgen de jarigen een vrijkaartje, een klein cadeautje en ze mogen met 
de artiest(en) op de foto. 
 
 
Het Theatergebouw  
 
Ons theatergebouw is wat betreft techniek goed op orde. In 2017 willen wij onze foyer 
opnieuw inrichten. Grootste prioriteit blijft echter nieuwe toiletvloeren en toiletten. 
 



 
 
Organisatie 
 
De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur dat soms ook 
uitvoerende taken op zich neemt. In 2016 was de samenstelling van het bestuur hetzelfde als 
2015: Ben Smit voorzitter, Bernard Smit penningmeester, Astrid Eetgerink secretaris en Petra 
Kirch en Virga Lipman algemene bestuursleden. In 2016 is er acht keer plenair vergaderd. Dit 
jaar is er meer vergaderd door het cultuurtraject met de gemeente en in het kader van ons 
jubileum.  
 
De directeur, Myrthe Schuuring, is het enige betaalde personeelslid en sinds 2003 in dienst 
van de stichting, voor 30 uur per week. Zij functioneert onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur en is verantwoordelijk voor de zakelijke en artistieke leiding, de programmering, de 
marketing en pr, de begeleiding van de technici en vrijwilligers, gastvrouw voor de artiesten 
en publiek tijdens de voorstellingsdagen en gastvrouw voor de huurders tijdens verhuurdagen, 
de zorg voor het gebouw en de administratie, educatie, festivalorganisatie en contactpersoon 
voor derden in en buiten het culturele veld.  
 
De technicus/gebouwenbeheerder, Joris Thomassen, heeft een gesubsidieerde baan via de 
Gemeente Alkmaar en is sinds 2008 in ons theater gedetacheerd. Joris zit helemaal op zijn 
plek in het Amstelveens Poppentheater en is onmisbaar geworden door vooral zijn zeer 
klantvriendelijke en enthousiasmerende houding naar theatergroepen en huurders. 
 
Naast Joris zijn twee free lance technici al jarenlang werkzaam in ons theater, Jaap van den 
Brink en Liesbeth Wielders. Jacolien Schreuder doet sinds 2008 als zelfstandig boekhouder 
bij ons de boekhouding.  
 
Leuke enthousiaste mensen van diverse leeftijden hebben ook dit jaar weer op formidabele 
wijze het theater als vrijwilliger mede gerund.  
Linda Edwards werkt een ochtend in de week op kantoor. Haar taken zijn vooral het 
archiveren van adressen en administratie en overige zaken. Sinds februari 2016 is Brenda 
Peters een ochtend in de week werkzaam. Haar taken betreffen voornamelijk  de marketing.  
Frank van Eykelen is professioneel webdesigner en beheert de website.  Frans de Groot 
maakt iedere maand onze digitale nieuwsbrief. Paul van Rijswijk is ontwerper en verzorgt 
onze brochure, flyer en advertenties. Corry Zwart, Jouke Lamers, Hetty Elbers, Sylvia Walet, 
Tessa Nieuwendijk en de eerder genoemde vrijwilligers assisteren op voorstellingsdagen de 
directeur bij de ontvangst van de bezoekers, de kaartverkoop en het beheer van de bar. Zij 
worden beloond met gratis toegang tot de voorstelling waarbij zij werkzaam zijn, een 
eindejaarsattentie en een vrijwilligersuitje. In oktober hadden wij een Syrische vluchteling als 
vrijwilliger. Een heel gezellige, goede kracht die helaas moest stoppen ivm teveel andere 
(studie) zaken.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Maatschappelijke Stages 
 
De eerste helft van 2016 lukte het qua tijd niet, maar in de tweede helft hebben wij twee keer 
twee maatschappelijke stagiaires gehad. Zij werken voornamelijk mee op voorstellingsdagen 
en soms op gewone werkdagen. Taken zijn begeleiding publiek, kaart en drankverkoop, 
opruimen, mailingen instoppen, helpen met sociale media, pr-materiaal rondbrengen etc. 
 

Twee stagiaires 

 

Twee van onze vrijwilligers 

 
Programmering 
 
Professionele jeugdtheatervoorstellingen met poppen en/of objecten vormden ook in 2016 het 
grootste deel van het aanbod. Uitgangspunt bij de programmering is het laten zien van zoveel 
mogelijk stijlen daarbinnen: handpoppenspel, combinatievoorstellingen met acteurs en 
poppen, modern objectenspel, enz. Ook muziektheater- en bewegingstheatervoorstellingen, 
waarbij het beeldende aspect voorop staat, worden geprogrammeerd. Het betreft kleinschalige 
voorstellingen. De voorstellingen worden vooral op de zondagen geprogrammeerd. Verder 
wordt op de zaterdag geprogrammeerd en steeds meer in de schoolvakanties. In de 
schoolvakanties komen ook vaak naschoolse vestigingen naar de voorstelling. 
 



In onze programmering stellen wij ons tot doel om ook jonge poppenspelers te boeken. Omdat 
zo de traditie van het poppenspel bewaard blijft en vernieuwd word. Het opdoen van ervaring 
in een klein theater is belangrijk om door te groeien naar de grote podia.  
 
Voor de kleintjes blijkt het heel fijn te zijn om dichtbij het podium/speelvlak te zitten, daarom 
hadden wij ook dit jaar weer een aantal toneel op toneelvoorstellingen geboekt waar het 
publiek rondom de spelers op het podium zit op kleden, kussens, krukjes en stoelen voor de 
opa’s en oma’s.  
 
Programmering Jubileum 1966-2016 Amstelveens Poppentheater 
 
In oktober 2016 werd ons 50 jarig jubileum gevierd met een aantal activiteiten. Servaes 
Nelissen, de zoon van de oprichter van ons theater, heeft op onze openingsavond voor 
genodigden zijn voorstelling ‚Mijn vader was Poppenspeler gespeeld. Sprekers deze avond 
waren onze wethouder Maaike Veeningen en de voorzitter van de NVP, Alexander Bauwens. 
 
Oprichter Jan Nelissen had bij het 25 jarig bestaan van ons theater in een periode van twee 
weken een aantal voorstellingen uit het nabije buitenland geprogrammeerd. Dit idee hebben 
wij in de hele maand oktober herhaald met voorstellingen uit het buitenland. Door 
samenwerking met de festivals ‘Puppets International’ in Meppel en Festival De Betovering 
in Den Haag hebben groepen uit Canada, Slovenie en Spanje bij ons kunnen spelen. 
Gezamenlijke programmering scheelt in reiskosten en uitkoopbedrag. Naast de voorstellingen 
in ons theater is er een voorstelling in Kinderziekenhuis AMC gespeeld. Een voorstelling voor 
Kindercentrum Nifterlake zal in 2017 plaatsvinden.  
Op zaterdag 29 oktober sloten wij onze jubileummaand feestelijk af met voorstellingen in 
verschillende rijdende theatertjes (bus, woonwagen, boot, vrachtwagen etc) op het Stadsplein 
tijdens ons Festival Reistebrij. Voor verschillende leeftijden werden 16 kleine voorstellingen 
voor klein publiek gespeeld.  
Ons jubileumseizoen 2016-2017 willen wij op het Stadsplein eindigen met een gratis 
voorstelling.  
 
 



 
Puzzle Theater uit Canada      Mexicaan Lorenzo Torres 
 
 

 
Voorstelling in het AMC  Een van de voorstellingen van Festival Reistebrij 
 
 
Bijlage 1 bevat een overzicht van alle openbare voorstellingen en workshops. Bij elke 
voorstelling/workshop wordt de naam van het gezelschap, de titel van de voorstelling, het 



genre en het aantal bezoekers vermeld. Achter het aantal bezoekers staat het aantal bezoekers 
dat bij de betreffende voorstelling toegelaten mocht worden. Dit aantal wordt vastgesteld om 
diverse redenen; het intieme karakter, stembereik van de poppenspeler, afwijkende zichtlijnen 
etc.   
 
Bijlage 4 zijn onze brochures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educatie 
 
Wij zijn onderdeel van Cultuureducatie Amstelland. Hierin zijn alle culturele instellingen van 
Amstelveen en randgemeenten vertegenwoordigd met lespakketten voor de verschillende 
groepen. Ons lespakket, bestaande uit drie lessen en een voorstellingsbezoek over diverse 
soorten poppentheater, is bestemd voor groepen 3,4,5 en 6.  
 
Naast de lespakketten werden ook een aantal schoolvoorstellingen voor de groepen 1 en 2 
gegeven op aanvraag. Vanaf seizoen 2017-2018 kunnen alle culturele instellingen een eigen 
aanbod op de website van Cultuureducatie Amstelland plaatsen. 
In de lespakketten voor het VO draaien we mee met een pakket Maskers Maken. De RSG 
Thamen heeft in 2016 een workshop Schimmenspel bij ons gevolgd. Door het enthousiasme 
van de school zullen wij kijken of hier ook een lespakket van te maken is.   
 
De Brede School Rembrandt heeft weer de eindmusicals van de groepen 8 bij ons gehouden 
en OBS Piet Hein heeft drie avonden gevuld met optredens van de kleuters voor hun ouders.  
 
In bijlage 2 en 2a staan alle activiteiten waaronder ook alle schoolactiviteiten vermeld. 
 
Verhuringen 
 
Weer een diverse mix aan verhuringen heeft plaatsgevonden. Een aantal jaarlijks 
terugkerende, vooral culturele verhuringen voor en door kinderen, maar ook nieuwe 
verhuringen zoals het bedrijf MS Aslin met hun Sinterklaasmiddag. De twee meest bijzondere 
verhuringen waren de feestavond van De Schakel, activiteitencentrum voor verstandelijk 
gehandicapten dat ook 50 jaar bestond en de avond met Astronaut Andre Kuipers, 
georganiseerd door de Lions Club Amstelveen en de Ondernemersvereniging Amstelveen.  



 
In bijlage 2 en 2a staan alle activiteiten waaronder ook alle verhuringen met uitleg en 
bezoekcijfers vermeld. 

 
Andre Kuipers      Verhuring jonge makers 
 
Bezoekcijfers  
 
 
In 2016 hebben 45 openbare reguliere voorstellingen plaatsgevonden, 16 voorstellingen in 
Festival Reistebrij en 3 workshops. 3 voorstellingen gingen bij ons in première. 1 voorstelling 
was onze speciale jubileumvoorstelling en 1 voorstelling speelde namens ons in het 
Kinderziekenhuis van het AMC 
  
Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 3185 bij 45 voorstellingen. 
Het aantal bezoekers aan de 3 workshops bedroeg 105 
Het aantal bezoekers aan Festival Reistebrij bedroeg 220 bij 16 mini-voorstellingen.   
Het aantal bezoekers bij de ziekenhuisvoorstelling was 20  
Het totale aantal bezoekers: 3530 
 
 
Het aantal bezoekers in 2015 bedroeg 3647 bij 47 voorstellingen. 
Het aantal bezoekers aan de 3 workshops bedroeg 50 
Het totale aantal bezoekers: 3697 
 
Over 2016 bezochten 1305 kinderen in schoolverband ons theater. 
Over 2015 bezochten 1180 kinderen in schoolverband ons theater. 
 
Het totale aantal bezoekers aan culturele activiteiten in 2016: ca 2175 bezoekers  
Het totale aantal bezoekers aan culturele activiteiten in 2015: ca 2100 bezoekers 
 
Totale aantal bezoekers 2016: 7010 



Totale aantal bezoekers 2015: 6977 
 
 

  
Publiek op het podium na afloop voorstelling Theater Koekla 
 
Publiciteit 
 
 
Onze tweejaarlijkse brochure (zie bijlage) werd weer verspreid onder leerlingen van het 
basisonderwijs in Amstelveen, Aalsmeer en randgemeenten daaromheen.  
Steeds meer basisscholen hebben gedurende 2016 aangegeven onze informatie liever digitaal 
te ontvangen. Voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zullen wij meer onderzoek doen en ons 
bezinnen op een handige manier van promoten. 
 
Onze brochures, flyers en publiciteitsmateriaal van de voorstellingen (afwisselend in 
drukwerk en digitaal) worden verder verspreid naar onder andere de Amstelveense culturele 
instellingen, wijkcentra, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, zwembaden etc. Een deel 
van onze brochure en website is in het Engels. 
 
Wij hebben een website (www.amstelveenspoppentheater.nl). De meeste reserveringen 
worden via onze website gedaan. Alle emailadressen worden per leeftijd verzameld in apart 
databasebestanden. Naar deze bestanden wordt onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
gestuurd en tevens specifieke e-mailingen. Op dit moment (20 april) hebben wij 1900 
adressen.  
 
We hebben een eigen Facebookpagina: Amstelveens Poppentheater en een gezamenlijke 
Facebookpagina met alle culturele instellingen Amstelveen met tips voor kinderen: Kids & 
Cultuur Amstelveen. Op dit moment (20 april) hebben wij 813 vind ik leuks op onze eigen 
pagina en op de Kids & Cultuurpagina 1571  
 
Youtube filmpjes gebruiken we op onze website, facebookpagina’s en in onze mailingen. 
 



Onze voorstellingsinformatie sturen wij naar de Amstelveense (web)kranten, Amstelveenz, 
Uit in Amstelveen, de regionale en landelijke kranten, websites met uitjes voor de kinderen,  
Facebookpagina’s zoals Jonge Ouders in Amstelveen, RTV Amstelveen, Radio Aalsmeer en 
RTV Noord-Holland. Bij deze laatste radio- en tv-zender zijn wij af en toe in het weekend te 
horen in interviews. 
 
Wij adverteren in de brochure van de Schouwburg Amstelveen en zijn lid van Amsterdam 
Marketing en Amstelveenweb die voor onze activiteiten promotie maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra publiciteit in 2016 
 
Ook in 2016 is een deel van onze brochure in het Engels. We hebben een jubileumuitgave 
gemaakt met een fotopagina geschiedenis en een informatiepagina geschiedenis erin 
opgenomen.  
 
Er is veel aandacht besteedt aan ons jubileum. Vooral in het Amstelveens Weekblad.  
 
Daarnaast heeft het glossy magazine Uit in Amstelveen een pagina met foto's besteedt aan ons 
jubileum. RTV Amstelveen heeft opnames gemaakt en Amstelveen web was aanwezig op 
onze jubileumavond en heeft ook een uitgebreid stuk op hun website gezet. 
 
Verder heeft Radio Aalsmeer een interview gehouden en ook het landelijke radioprogramma 
Volgspot. 
 



 Artikel in Amstelveens Weekblad 

Samenwerkingsverbanden  
Samenwerking in Amstelveen en randgemeenten 
 
Zoals al eerder vermeld is er tot september 2016 intensief overleg geweest tussen alle 
Amstelveense culturele instellingen voor wat betreft de invulling van de nieuwe culturele nota 
Cultuur Amstelveen 2016-2020 waarbij 6 ton bezuinigd diende te worden. Besloten is om na 
het traject door te gaan met overleg tussen alle directeuren. Dit om ervaringen en expertise uit 
te wisselen, gezamenlijke projecten op te zetten of voort te zetten (oa Het Stadspleinfestival, 
Cultuureducatie Amstelland) en de cultuurvisie van Amstelveen mede vorm te geven. 
 



 
Het jaarlijkse festival dat door alle culturele instellingen gezamenlijke wordt 
georganiseerd.  
 
Alle culturele instellingen hebben in 2016 een gezamenlijk plan gemaakt voor de 
dagbesteding van vluchtelingen. Ook zijn de culturele instellingen gezamenlijk aanwezig bij 
de avond van de nieuwe inwoners van de Gemeente Amstelveen. Dit jaar is er door de 
Gemeente ook een promotiefilmpje van alle culturele instellingen gemaakt.  
 
Wat betreft publiciteit is er de gezamenlijke Facebookpagina Kids en Cultuur en nemen we 
als culturele instellingen soms informatie van elkaar mee in digitale nieuwsbrieven of op de 
websites. Voor vanaf 2017 zijn wij en Museum Van der Togt gevraagd deel te nemen aan het 
MOCI (Marketing Overleg Culturele Instellingen). 
 
Ook in 2016 hebben wij weer met ons pr-materiaal en een loopact deelgenomen aan het Kunst 
& Kids Festival van Schouwburg Amstelveen. Pr-materiaal voor dit festival hebben wij weer 
uitgedeeld op ons Broersepark Familiefestival. 
 
Naast onze jubileumexpositie (50 poppen in 50 jaar Amstelveens Poppentheater) hebben wij 
in 2016 weer samengewerkt met de Kunstuitleen door voor een bepaalde periode kunstwerken 
te huren. Tijdens het Atelierroute-weekend namen we deel met onze jubileumexpositie en 
beeldende voorstelling Puzzle uit Canada. 
Door tijdgebrek was er dit jaar geen samenwerking met de SABK. Dit zal zeker in 2017 weer 
opgepakt worden.  
 
Ieder schoolvakantie hebben wij een kortingsactie voor de Naschoolse opvangcentra en soms 
de Kinderdagverblijven. Kinderrijk en andere nachoolse opvanggroepen uit Amstelveen of 
randgemeenten komen regelmatig in de schoolvakanties naar ons theater.  
 
In Zwembad De Meerkamp en Zwembad De Waterlelie geven wij een vrijkaart weg aan alle 
diploma A afzwemmers in ruil voor promotie. 
 
Samenwerking is er ook met de Amstelveense poppenspeler Neville Tranter die bij ons 
repeteert en try-outs geeft. Deze poppenspeler is vooral in het buitenland erg bekend. De 
Amstelveens/Hoofddorpse toneelclub Orde der Dwazen geeft al jaren voorstellingen in ons 



theater en repeteert ook soms bij ons. De Amstelveense acteur/poppenspeler Martijn Donders 
is gestopt. 
 
Samenwerking buiten Amstelveen en randgemeenten   
 
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel. Door het winnen van de 
Wim Meilinkprijs zijn wij voor de volgende editie jurylid. De prijs zal weer in september 
2017 worden uitgereikt.  
 
Van Feikes Huis, het landelijke productiehuis voor poppen- en objectentheater hebben wij in 
2016 de voorstelling TikTakSlaap geprogrammeerd. In 2017 staat hun nieuwe voorstelling 
Panama op ons programma. Wij hebben dit jaar deel genomen aan een brainstormmeeting van 
Feikes Huis over de stand van zaken van het poppenspel. 
 
Wij zijn lid van het NOKT-overleg (Noord-Hollands Overleg Kleine Theaters). 
Naast het NOKT hebben wij contact op het gebied van programmering en publiciteit met de 
(jeugd)theaters, de Krakeling en het OCCI in Amsterdam, Wesopa in Weesp, Theater Kikker 
in Utrecht en Poppentheater Muzipo in Breda. 
 
Samenwerking op internationaal gebied 
 
In Amstelveen zijn wij lid van de Internationale Netwerk Amstelveen. 
 
Door de fijne samenwerking zetten wij het contact de festivals Puppets International, Festival 
De Betovering en Festival Twee Turven Hoog zeker door. Het Festival Pop Arts heeft voor 
2017 weer voldoende subsidie gekregen en ook met hen zullen wij kijken of we in de 
toekomst ook kunnen aanhaken bij dat festival. 
 
De Nederlandse Vereniging van Poppenspelers is lid van de Unima. Het wereldorgaan. Omdat 
wij lid zijn van de NVP volgen ook wij de Unima ontwikkelingen. 
 
Ten slotte bezoeken wij buitenlandse festivals en hebben wij een band met Fliegendes Theater 
uit Berlijn en Theater Tieret uit België en Nomad in Frankrijk.  
 
Onze intentie is om de komende jaren buitenlandse voorstellingen te blijven programmeren. 
Deze voorstellingen zijn een goede aanvulling op de woordloze voorstellingen die wij 
programmeren voor de expats en overig publiek wat onze taal (nog) niet machtig is. 
 
 
Financiën 
 
Het jaar 2016 sluiten we af met een verlies van € 473 . In 2015 was het verlies € 2.513 
Gelukkig is het verlies dit jaar aanmerkelijk kleiner.  
 
Het Amstelveens Poppentheater genereert zelf inkomsten uit recettes, buffetverkoop en 
verhuringen. Daarnaast ontvangen wij subsidies en incidenteel een sponsorbijdrage. 
 



De voornaamste ontwikkelingen ten opzichte van 2015 
 
Subsidie en Sponsoring 
 
Het Amstelveens Poppentheater krijgt een structurele subsidie van de Gemeente Amstelveen, 
die onmisbaar is voor het voortbestaan van het theater.  
 
In 2016 was het subsidiebedrag € 112.000. 
In 2015 was het subsidiebedrag € 111.200.  
 
Iets minder dan de helft van ons jaarlijkse subsidiebedrag gaat terug naar de gemeente 
voor huur van het pand.  
 
Overige subsidies/sponsoring:  
 
Voor de periode 2016 en 2017 hebben wij van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten 
wederom een uitkoopsuppletie-subsidie van € 5.000 per jaar gekregen voor de meer 
experimentele voorstellingen en relatief onbekende groepen. Dit betekent dat bij een groot 
verlies op de voorstelling, het bedrag wordt aangevuld met een subsidiebedrag.  
 
Daarnaast ontvingen wij van het Nederlands Fonds van de Podiumkunsten in december het 
heugelijke nieuws dat wij subsidie hebben gekregen om de jonge maakster/poppenspeelster 
Eva van den Bosch twee jaar te begeleiden (2017-2018)  Voor dit subsidiebedrag hebben wij 
een aparte rekening geopend. Dit bedrag zal besteedt worden aan diverse zaken: regie, 
maakkosten productie, overhead etc. Voor de financiën het poppentheater zelf betekent dit 
vooral dat er een aantal weken per jaar gerepeteerd wordt in ons theater waardoor we een 
gedeelte van onze verhuurinkomsten in 2017 en 2018 al binnen hebben.  
 
Voor ons jubileum hebben wij het resterende subsidiebedrag a € 5.066 van de Carla Flink 
Stichting aangewend.  Van de Gemeente Amstelveen kregen wij een extra subsidie van  
€ 1.140 voor de verblijfkosten van de buitenlandse groepen tijdens onze jubileummaand. Ten 
slotte hebben wij aan giften en sponsoring nog € 2.240 gegenereerd.  
 
 
 
Van het Coöperatief Fonds van de Rabobank hebben wij voor het ons Festival Reistebrij, onze 
jubileumloopact op het Kunst & Kids Festival en de speciale ziekenhuisvoorstelling in het 
AMC een subsidie van € 5.600 gekregen.  
 
 
De voornaamste verschillen in kosten en opbrengsten ten opzichte van 2015 
 
Na de zomer zijn we later met onze programmering begonnen omdat we met onze 
jubileummaand wilden starten. Hierdoor is het opbrengstenbedrag aan recettes minder. De 
post uitkoopsommen is ook iets lager, maar omdat de prijs van sommige buitenlandse 
voorstellingen hoger was dan wij normaal uitgeven is dit verschil kleiner. De post honoraria 



techniek is ook lager omdat onze vaste (goedkopere) technicus meer heeft gewerkt waardoor 
we minder vaak de free-lancers hoefden in te zetten.  
De post zaalverhuur is hoger. De posten inkoop buffet en verkoop buffet zijn lager. Dit komt 
door de aard van de verhuringen. Bijvoorbeeld voorstellingen waarbij kleuters optraden die 
meteen na afloop met ouders mee naar huis gaan.  
 
 
Bijlage 3 is de resultatenrekening 2016 
 
  



 
Gerealiseerde doelen en toekomstplannen  
 
Gerealiseerde doelen en toekomstambities  
 
De eerste helft van 2016 heeft voornamelijk bestaan uit het draaiende houden van alle 
aspecten van het theater en de vele besprekingen in het kader van de nieuwe cultuurnota van 
de gemeente. De tweede helft werd feestelijk in beslag genomen door ons jubileum in de 
maand oktober en de afhandeling daarna.  
 
In 2017 is er weer ruimte voor nieuwe initiatieven.  
 
Ons educatietaak kan weer intensiever worden opgepakt. 
 
Wat betreft de publiciteit zal onze website een andere uitstraling moeten krijgen en moeten we 
ons beraden in hoeverre we publiciteit in gedrukte en digitale vorm verspreiden.  
 
Vanaf 2017 willen wij graag ons theater wat duurzamer maken. Wij denken hierbij aan 
biologische schoonmaakmiddelen, biologische wijn en limonade-verkoop etc. 
 
In 2017 en 2018 staat ook de begeleiding van de jonge maakster Eva van den Bosch op onze 
takenlijst. Eva zal een aantal weken bij ons komen repeteren. Daarnaast komt Theatergroep 
De Lichtbende ook een paar weken repeteren.  
 
Voor 2017 staan de volgende prestatieafspraken voor ons theater genoemd.  

- 42 voorstellingen en 3 workshops 
- 10% gericht op een bijzondere doelgroep: mensen met een participatie achterstand of 

expats 
- Een voorstelling op locatie.  

 
We hebben veel zin om hiermee aan de slag te gaan 
 
Door deelname aan het eerdergenoemde Wijzer Werven traject hopen wij ook extra inzichten 
te krijgen om de komende jaren te bestendigen en te groeien in diverse opzichten. Na het 
Wijzer Werven traject dat in juli is afgelopen maken wij ons nieuwe beleidsplan waarbij wij 
natuurlijk aanhaken bij de cultuurnota van de Gemeente Amstelveen.  
 
Ons streven blijf om ons unieke theater in Nederland ook de komende 50 jaar een van de 
meest gezellige theaters te laten blijven. Dit door uitstraling en uitwerking.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Extra zomeractiviteit Amstelveens Poppentheater:  
Het Broersepark Familiefestival 2016 
In september 2016 hebben wij voor de laatste keer het gratis te bezoeken Broersepark Familie 
festival georganiseerd.  
 
Mede om complementair te zijn aan het programma in het Openluchttheater en het festival 
Jazz in het Oude Dorp  hebben wij voor deze eind editie gekozen om 2 zondagen 3 
voorstellingen te boeken. Voorstellingen voor alle leeftijden. 
 
Het programma  

 

 
 
De samenwerking  
 
De samenwerking met De Bulderbaan en Groenbeheer van de Gemeente Amstelveen is alle 
jaren goed geweest. Jeu-de-Boulesvereniging Bulderbaan liet ons, behalve het terrein, ook het 
huisje gebruiken (toilet voor publiek, omkleedplek voor artiesten) en verzorgde de catering. 
Groenbeheer leende ons hun grote laadauto en de sleutels van hun containers uit zodat we 
onze spullen binnen de hekken in de containers konden opslaan 
 
Met ons vaste team vrijwilligers en dit keer versterking van twee stagiaires was ook deze 
editie weer goed verlopen met betrekking tot de eisen van de vergunning. We hebben 
wederom gelet op geluidsoverlast en een aantal dagen ervoor een brief bij de buurtbewoners 
in de bus gedaan. In onze informatie over het festival hebben we duidelijk vermeld waar er 
geparkeerd kon worden op en op de dag zelf borden met bewegwijzering voor parkeerplaatsen 



neergezet. Ook waren er vrijwilligers ter plaatse om het publiek te begeleiden. Voor de 
veiligheid waren er twee BHV-ers en twee EHBO-dozen aanwezig in onze promotiestand.  
Einde seizoen 2016-2017 willen we ons vrijwilligersuitje deels vieren op de Jeu de 
Boulebaan. Dit ter afsluiting van een gezamenlijke fijne periode aan de Broersepark 
Familiefestivals.  
 
De publiciteit 
 
In de brochure van ons theater wilden wij extra aandacht besteden aan ons jubileum en het 
Festival Reistebrij. Voor het Broersepark Familie festival hebben wij daarom een aparte A4 
en A5 flyer laten drukken die wij breed hebben verspreid. 
 
Daarnaast hebben we e-mails gestuurd naar het bezoekersbestand van het Amstelveens 
Poppentheater en natuurlijk hebben we persberichten gestuurd naar de regionale en landelijke 
pers. Ook hebben we op onze eigen website en facebookpagina’s flink promotie gemaakt.  
 
De financiën 
 
Op € 53 na zijn wij binnen het subsidiebudget gebleven. Wij hadden voorgesteld om een 
bedrag van het subsidiebudget te reserveren voor een gratis familievoorstelling op het 
Stadsplein in het voorjaar 2017. Helaas kon dit niet volgens de regels van de gemeente. 
 
De opkomst van het publiek was ook deze laatste editie weer massaal. 11 jaar lang hebben wij 
met heel veel plezier dit festival georganiseerd met heel veel mooie herinneringen. 
 

Afsluiting laatste Broersepark Familiefestival 
 
  
 



 


