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Voorwoord 

 

 

Buiten het tweede jaar van ons project met de jonge maakster Eva van den Bosch, dat net als het 

eerste jaar een intensief proces van vallen en opstaan en van dompers en successen was, was dit 

jaar relatief rustig. Geen wekelijkse bezuinigingsvergaderingen, jubileumbesprekingen of 

studiedagen. Wel waren er weer meer verhuringen wat leuk, maar intensief was. 2018 was een 

goed lopend jaar dat wij hebben afgesloten met een batig saldo. Wij zijn trots op dit resultaat dat 

ontstaan is door de kracht en positieve energie van iedereen in ons theater. 

 

In 2018 is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven gekomen. Een van deze initiatieven is het 

project ‘Poppentheater voor en door kinderen/volwassenen met een beperking’. Dit project 

bestaat uit twee voorstellingen op maat voor Nifterlake en De Lotusbloem, dagcentra voor 

kinderen met beperkingen, en de openluchtvoorstelling 'Ridders', gespeeld door 4 acteurs, 

waarvan een met spasme. Theaterspektakel voor iedereen met randactiviteiten waarbij men kan 

ervaren hoe te leven met een beperking. Leden van de Rabobank mochten op hun favoriete 

project stemmen en wij eindigden als tweede. Wij kregen een geldcheque in november 

uitgereikt en zullen het project in oktober 2019 uitvoeren.  

Naast al onze lopende werkzaamheden in het theater zullen wij blijven zoeken naar nieuwe 

(samenwerkings)mogelijkheden die Amstelveen en Aalsmeer nog leuker maken.  

  



 

Doelstelling Stichting Amstelveens Poppentheater  

 
Het Amstelveens Poppentheater is het enige professionele jeugdtheater met een 

kernprogrammering van poppen- en objecttheater in Nederland. 

 
Onze doelstelling blijft altijd gericht op behoud van de eigen plaats die het theater inneemt in 

het locale, regionale 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. 

 
Ons aanbod bestaat uit poppen- en objecttheater, alsmede het beeldend theater in ruime zin voor 

een zo breed mogelijk publiek. Dit in een goede balans tussen laagdrempelige voorstellingen 

enerzijds en voorstellingen die een meer experimenteel karakter hebben anderzijds en enkele 

workshops. Voorstellingen/workshops die gebracht worden in een mix van “oude rotten” en 

“jonge honden”. Daarnaast vinden wij het bevorderen van de discipline belangrijk. Wij geven 

makers de ruimte om voorstellingen te repeteren en af te monteren en denken mee met alles wat 

er bij een productie maken komt kijken. 

 

Naast de voorstellingen en workshops wordt ons theater steeds vaker verhuurd aan derden, 

theatergroepen, instellingen, bedrijven etc.  

 

 

 

Algemene Informatie 
 

Ons theater is bereikbaar per mail, telefonisch en het is altijd 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 2018 

 

Normale toegangsprijs:  € 8,50  

Vriendentoegangsprijs:  € 7,50  

Toegangsprijs BSO’s:  € 6,50 

Toegangsprijs Stadspas: € 2,50   

 

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. Een paar lampen moesten vervangen 

en in het kader van steeds meer verhuringen die we krijgen hebben we een paar extra handsfree 

microfoons aangeschaft. In de zomer is er in het pand door een aantal vrijwilligers geverfd. 

 

Naast de poppenkasten waar kinderen (en volwassenen) voor en na de voorstelling zich kunnen 

uitleven en de kast waarin culturele informatie van de Gemeente en andere instellingen ligt zijn 

er twee nieuwe vitrinekasten in de foyer gekomen. Een van de vitrinekasten is helemaal gewijd 

aan ons oud bestuurslid Trudy Kuyper die jarenlang terecht de Koningin van het 

Handpoppenspel werd genoemd. Ook wordt onze foyer steeds bevolkter met poppen die spelers 

meebrengen. Daarom rouleren wij ook steeds qua inrichting.  

 

Voor 2019 blijft de buitenkant van ons pand en de aanwijzingsborden op de to do lijst staan. 

Voor de borden hebben we een aanvraag bij de Gemeente Amstelveen neergelegd. 

De buitenmuren willen wij gaan beplanten met vrolijke klimplanten. Hier is in 2018 al een 

begin gemaakt. Ook hebben wij een kunsthond gevonden waarbij er een aantal door Europa 

zwerven. Hij is nu onze waakhond en tevens flyerhond geworden. 

 

 

 



 

De organisatie in 2018 

 
De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur dat soms ook 

uitvoerende taken op zich neemt. In 2018 heeft onze voorzitter Ben Smit afscheid genomen en 

is onze penningmeester Bernard Smit voorzitter geworden en is Rob Nielen toegetreden tot het 

bestuur als penningmeester. Astrid Eetgerink is secretaris en Arda van der Steen algemeen 

bestuurslid. In 2018 is er 7 keer plenair vergaderd.  

 

De directeur, Myrthe Schuuring, is het enige betaalde personeelslid en sinds 2003 in dienst van 

de stichting, voor 30 uur per week. Haar activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur. 

  

Zij 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.  

 

 

Free lance technicus Jaap van den Brink is inmiddels gepensioneerd en helpt nog heel af en toe. 

Voornamelijk met licht kluswerk. Technica Liesbeth Wielders heeft full time werk in de 

kinderopvang en is helemaal gestopt. Paul van Rijswijk is inmiddels vaste free lance technicus. 

Naast de techniek is Paul ook ontwerper en verzorgt onze brochure, flyer en advertenties. We 

zoeken nog een nieuwe technicus om het techniekteam te versterken.  

 

Jacolien Schreuder was sinds 2008 onze boekhoudster en is in de zomer 2018 verhuisd naar het 

oosten van het land. Zij zal de jaarrekening 2018 afronden en in 2019 neemt Ans Berkelaar haar 

taak over. Met haar komst komt er ook voor ons een nieuw boekhoudsysteem.  

 

Onze vrijwilligers zijn goud waard en we zijn er trots op dat de meesten al heel veel jaar bij ons 

vrijwilliger zijn. Linda Edwards werkt een ochtend in de week op kantoor. Haar taken zijn 

vooral het archiveren van adressen en administratie en overige zaken.  

 

Via een ochtend georganiseerd door de Ondernemersvereniging en Stichting Ons Tweede 

Thuis om mensen met een beperking aan het werk te krijgen is Bernadette in ons team 

gekomen. Bernadette komt 1x per twee weken flyers en posters beplakken en mailingen de deur 

uit sturen.  

 

 

 



 

Frans de Groot maakt iedere maand onze digitale nieuwsbrief. Edo Postma en zijn zoon Mees, 

mede maatschappelijk stagiair bij ons, hebben onze nieuwe website gemaakt die begin 2019 

online is gekomen.  

 

Frans de Groot, Hetty Elbers, Sylvia Walet, Tessa Nieuwendijk, Daya Pardon, Renee 

Menschaar en Mick de Groot assisteren op voorstellingsdagen en verhuurdagen 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 eindejaar attentie en een 

vrijwilligersuitje.  

 

 

 
 

 

 On 
 

Een deel van onze vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

 



Programmering 

 

Algemeen 
  

Voor 2018 stonden de volgende prestatieafspraken voor ons theater in de subsidiebeschikking 

van de Gemeente Amstelveen: 

  

- 42 voorstellingen en 3 workshops 

- 10% gericht op een bijzondere doelgroep: mensen met een participatie achterstand of 

expats 

- Een voorstelling op locatie.  

 

Professionele jeugdtheatervoorstellingen met poppen en/of objecten vormden ook in 2018 het 

grootste deel van het aanbod. Dit aanbod bestond uit 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 vinden 

vooral op de zondagen en in de schoolvakanties plaats. In de schoolvakanties komen ook vaak 

naschoolse vestigingen naar de voorstelling. Hierdoor komen gelukkig ook kinderen naar de 

voorstellingen die anders niet met (groot)ouders komen. 

 

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.  

 

 

Speciale programmering in 2018 

We hebben onze prestatieafspraken gehaald. Meer dan 10 % van onze voorstellingen was 

woordloos. Het aantal anderstaligen dat naar ons theater komt is in 2018 weer toegenomen. In 

samenwerking met het festival Puppets International hebben wij de voorstelling Circus Heart 

Story van het Russische poppentheatergezelschap White Ball geprogrammeerd. Bij deze 

voorstellingen en de voorstellingen van het Nederlands/Oekraiense gezelschap Koekla zaten 

een flink aantal Russische bezoekers in de zaal.  

 

 Russische White Ball 

 

 



 

Voor de jonge maakster Eva van den Bosch hebben wij de Nieuwe Makers subsidie van het 

landelijk Fonds van de Podiumkunsten gekregen voor de periode 2017 tot en met mei 2019. In 

2018 hebben wij samen met Theater Peeriscoop Eva begeleid. Eva had haar repetities, try-outs, 

openbare en schoolvoorstellingen van haar jeugdproductie ‘Loena’s Sterrennacht’ bij ons en 

haar volwassenvoorstelling ‘Zielenhuid’ is voornamelijk via Theater Peeriscoop tot stand 

gekomen. Het tweejarig project met Eva kende ups en downs en was voor alle partijen een 

leerproces. Ondanks dat onze directeur veel tijd aan het project kwijt was hebben wij besloten 

om weer een nieuwe jonge maker of collectief te vinden voor een nieuw project. Dit omdat het 

van belang is om jonge makers op het gebied van poppen- en objecttheater te blijven begeleiden 

en tevens omdat vooral de huurinkomsten van de maakperiode financieel van belang zijn voor 

ons theater. Dit om het aantal voorstellingen op pijl te kunnen houden.  

 

 LioeLioen 
De 6+ voorstelling Loena’s Sterrennacht en de volwassenproductie Zielehuid 

 

In de Meivakantie hadden wij een aantal voorstellingen rond het thema slapen. Het Snurkend 

Slaapfestival. 

 

Maastheater met de voorstelling Duimelot 

 

 

 



Voor het eerst hadden wij tijdens het Festival Kunst & Kids van Schouwburg Amstelveen, waar 

wij al jaren met loopacts aan deelnemen, een voorstelling op het Stadsplein voor de 

Schouwburg staan die opgenomen werd in de programmering van de dag. Drie voorstellingen 

voor peuters en kleuters vonden plaats in een boot. 

De Blauwe Schavuit op het Stadsplein 

 

Ook deden wij mee met het festival Gluren bij de Buren. In onze foyer was Ennadien Blink 

aanwezig met haar kar met koffers. Kinderen mochten een koffer uitkiezen waar poppen 

uitkwamen waar een kleine voorstelling mee werd gespeeld. In onze theaterzaal was een 

voorstelling van de Amstelveense cabaretiere/zangeres Emelie Zipson te zien. Emelie komt 

vaak in ons theater met haar dochtertje en kwam daardoor met de vraag of zij bij ons mocht 

optreden tijdens Gluren bij de Buren.  

 

We hadden iets meer voorstellingen, dit kwam ondermeer door de extra voorstellingen van 

onze jonge maakster Eva van den Bosch en de extra voorstellingen tijdens Kunst & Kids. 

 

Van de 45 voorstellingen gingen er 5 voorstellingen bij ons in Première: 

 

 

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.   

  



Educatie 

 
Wij zijn onderdeel van Cultuureducatie Amstelland. Ons lespakket, bestaande uit drie lessen en 

een voorstellingsbezoek over diverse soorten poppentheater, is bestemd voor de groepen 3,4, 5 

en 6.  

 

In april 2018 bestond Cultuureducatie Amstelland 10 jaar en dat werd gevierd bij ons in het 

theater met de voorstelling Muizenhuis door Mariska Simons (de voorstelling die de zondag 

ervoor openbaar bij ons te zien was en een van de voorstellingen voor het primair onderwijs) en 

een speeddate sessie met culturele instellingen en het primair onderwijs.  

 

Naast de lespakketten werden ook dit jaar weer een aantal schoolvoorstellingen voor de 

groepen 1 en 2 bij ons bezocht door diverse basisscholen.  

 

De tendens is dat het steeds moeilijker wordt ouders bereid te vinden om de kinderen naar het 

theater te brengen. Daarnaast hebben steeds meer scholen de policy dat zij met de jongste 

groepen niet de school uit willen gaan in verband met veiligheid. De vraag naar voorstellingen 

die op de school kunnen plaatsnemen wordt steeds groter. Dit is best jammer omdat veel 

voorstellingen in het theater door licht en geluid en in een donkere setting veel meer tot zijn 

recht komen. Ook de belevenis in het theater zelf wordt niet meer ervaren.  

 

Naast het receptief kijken naar voorstellingen wordt ons theater ook gebruikt voor eigen 

voorstellingen. De Brede School Rembrandt heeft weer de eindmusicals van de groepen 8 bij 

ons gehouden. OBS Piet Hein heeft drie avonden gevuld met optredens van de kleuters voor 

hun ouders.  

 

 Schoo 
 

 

 

 



 

 

Ook het voortgezet onderwijs was bij ons te gast. Het Herman Wesselink College had dit jaar 

gekozen om in ons theater de voorstelling De Tuinen van Herinnering door Renee Groothof te 

laten zien. Dit was voor zowel school, acteur en ons een leuke ervaring. Het ROC kwam ook in 

2018 weer met studenten langs om kennis te maken met ons theater en poppenspel. Deze 

studenten deden een studie om later in de jeugdopvang te werken.  

 

In bijlage 2 staan alle activiteiten waaronder ook alle schoolactiviteiten vermeld. 

 

Verhuringen 

 
Weer een diverse mix aan verhuringen heeft plaatsgevonden. Dit jaar moesten wij onze vaste 

huurders berichten dat ze snel data moesten vastleggen omdat er meer huurders kwamen. Zo 

hebben we dit jaar een schema moeten opzetten. De meeste verhuringen zijn culturele 

verhuringen voor en door kinderen. 

 

Onze missie voor 2018 was om meer commerciële verhuur te laten plaatsvinden. Dit is gelukt 

door een paar reeksen van maandagen en zaterdagen van trainersopleiding Match It. Deze 

organisatie heeft ook al een flink aantal data voor 2019 vastgelegd. Ook trainer Rinco Verbaan 

(contact via de Ondernemersvereniging Amstelveen) heeft in 2018 een aantal trainingen in ons 

theater gegeven.  

 

Speciaal dit jaar was dat we twee huwelijksaanzoeken hadden in onze verhuringen en een 

huwelijksfeest. Ons theater is nu ook officieel trouwlocatie.  

 

Op 10 november was het Indiase lichtjesfeest Diwali van de Maharashtra Mandal Netherlands 

in ons theater. Via deze organisatie krijgen wij steeds meer verhuringen vanuit de Indiase 

gemeenschap. 

 

 



 

 

Bezoekcijfers  

 

 
In 2018 hebben 45 openbare reguliere voorstellingen plaatsgevonden en 4 workshops.  

5 voorstellingen gingen bij ons in première. Kapitein Wouter speelde 3 voorstellingen in zijn 

boot De Blauwe Schavuit tijdens Kunst & Kids 2018 

 

Het aantal bezoekers in 2018 bedroeg 3510  bij 45 openbare voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de 4 openbare workshops bedroeg  89 

Het totale aantal bezoekers: 3599 

 

Het aantal bezoekers in 2017 bedroeg 3345 bij 44 openbare voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de 3 openbare workshops bedroeg 62  

Het aantal bezoekers bij de voorstellingen in Nifterlake bedroeg 65  

Het totale aantal bezoekers: 3474 

  

 

Over 2018 bezochten 2270 kinderen in schoolverband ons theater. 

Over 2017 bezochten 1460 kinderen in schoolverband ons theater. 

 

 

Het totale aantal bezoekers aan schoolpresentaties en overige culturele activiteiten in 

2018: ca 2740 bezoekers  

Het totale aantal bezoekers aan schoolpresentaties en overige culturele activiteiten in 2017: ca 

2800 bezoekers 

 

Totale aantal bezoekers in ons theater in 2018: 8609 

Totale aantal bezoekers in ons theater in 2017: 7732 

 

 

 

In bijlage 2 staan alle activiteiten waaronder ook alle verhuringen met uitleg en 

bezoekcijfers vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publiciteit 

 

 
Wij nemen deel aan het marketingoverleg van de culturele instellingen. Samen met 

Schouwburg Amstelveen brengen wij sinds 2017 gezamenlijk onze brochures rond naar alle 

basisscholen die hebben aangegeven onze gedrukte brochures te willen ontvangen. Het ene jaar 

doet de Schouwburg de distributie en het andere jaar doen wij dit.  

 

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, winkels, zwembaden etc.  

 

 

Onze website is eind 2018 helemaal vernieuwd waarbij per 2019 de mogelijkheid is om direct 

via de website kaarten te kopen.  

 

Alle mailadressen worden verzameld in een databasebestand. Naar deze bestanden wordt  

onze maandelijkse digitale nieuwsbrief gestuurd en tevens specifieke e-mailingen. Per mei 

2018 houden wij ons aan de Privacywet Algemene Gegevensbescherming. 

 

We hebben een eigen Facebookpagina: Amstelveens Poppentheater en een gezamenlijke 

Facebookpagina met alle culturele instellingen Amstelveen met tips voor kinderen: Kids & 

Cultuur Amstelveen. Dankzij onze maatschappelijke stagiair dit jaar hebben wij nu ook een 

actieve Instagram pagina.  

 

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 2018 

 

Voor de tweede keer hebben in samenwerking met de Gemeente Amstelveen alle culturele 

instellingen een flyer in een `Cultuurzakje´ gedaan en verspreid over alle inwoners van 

Amstelveen en randgemeenten die het materiaal wilden ontvangen. Wij hadden dit jaar een 

flyer wat tevens een bon was voor een gratis drankje. Ook dit jaar werden er veel flyers 

ingeleverd.   

 

In samenwerking met Theaters in Nederland bracht Schouwburg Amstelveen de 

Theaterstadskrant Amstelveen uit. In deze krant was er ook twee pagina’s ruimte voor ons 

theater. Heel fijn. De Theaterstadskrant heeft tot doel zoveel mogelijk Amstelveners te 

enthousiasmeren voor het theateraanbod in hun stad.  

 

De Gemeente Amstelveen wil de komende jaren veel meer aan publiciteit doen. Dit om 

Amstelveen nog meer op de kaart te zetten omdat er in Amstelveen heel veel gebeurt. Hieraan 

werken wij natuurlijk graag mee.  

 

Onze flyer met algemene informatie, waaronder ook verhuurmogelijkheid, waarvan de 

voorkant in het Nederlands is en de achterkant in het Engels blijven wij verspreiden. 

 

Voor Radio Noord Holland hebben we een aantal keer een mooi interview kunnen geven over 

bijzondere voorstellingen in ons programma. RTV Amstelveen heeft een mooie reportage 

gemaakt van de 3 kleuterpoppentheaterworkshops die Eva Mesman in ons theater gaf in de 

voorjaarsvakantie.  

Ook in 2018 stonden wij weer vaak in de lokale kranten. Aan het Slapen Snurk Festival in mei 

werd veel aandacht besteed. 

  
Amstelveens Nieuwsblad en RTV Amstelveen  

 

 

 

 



 

 

 

 

Samenwerkingsverbanden  

 
Samenwerking in Amstelveen en randgemeenten 

 

In Amstelveen maken wij deel uit van het Directeurenoverleg Culturele Instellingen 

Amstelveen, het Marketingoverleg Culturele Instellingen Amstelveen en het Educatieoverleg 

Amstelland. Ook nemen wij soms deel aan het overleg van Wijkplatform Elsrijk.  

 

Daarnaast zijn wij lid van de Ondernemersvereniging Amstelveen, waarvan wij regelmatig de 

bijeenkomsten bezoeken.  

 

Met Ons Tweede Thuis is er ook een samenwerking voor voorstellingen en activiteiten bij ons. 

Uit de samenwerking komt ook Bernadette, die iedere twee weken met haar scootmobiel ons 

blij komt assisteren met het flyers en posters plakken. 

 

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. En we nemen deel aan het jeugdfestival Kunst & Kids van Schouwburg Amstelveen. 

 

Iedere schoolvakantie hebben wij een kortingsactie voor de naschoolse opvangcentra en soms 

de kinderdagverblijven. Kinderrijk en andere naschoolse opvanggroepen uit Amstelveen of 

randgemeenten komen regelmatig in de schoolvakanties naar ons theater. Buiten de inkomsten 

vinden wij het ook fijn dat hierbij kinderen meekomen die anders nooit in het theater komen.  

 

Met Groupcard en de Gemeente Amstelveen hebben wij contact over de Amstelveenpas die wij 

ook toepassen. Ook verder is er goed contact met de Gemeente Amstelveen.  

 

In Zwembad De Meerkamp geven wij een vrijkaart weg aan alle diploma A afzwemmers in ruil 

voor promotie.  

 

Wij worden ook vaak benaderd door basisscholen of andere organisaties om cadeaubonnen 

voor een goed doel weg te geven. Ook daar doen wij graag aan mee.  

 

In november was Ennadien Blink met haar Cobra onderdeel namens ons theater in het Camping 

Cobra Event van het Cobra Museum.  

 



 
 

 

Samenwerking buiten Amstelveen en randgemeenten   

 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel.  

 

Van Feikes Huis, het landelijke productiehuis voor poppen- en objectentheater nemen wij 

regelmatig jeugdvoorstellingen af. Met theater Peeriscoop hebben wij het tweede jaar van het 

project Eva van den Bosch afgerond.  

 

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 

diverse (jeugd)theaters.  

 

Wij zijn ook lid van Amsterdam Marketing.  

 

 

Samenwerking op internationaal gebied 

 

In Amstelveen zijn wij lid van het Internationale Netwerk Amstelveen.  

Samenwerking met de festivals Puppets International, Festival De Betovering en Micro Puppet 

Festival Dordrecht biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk poppentheater uit het buitenland 

te programmeren. De Nederlandse Vereniging van Poppenspelers is lid van de Unima. Het 

wereldorgaan voor verenigingen van poppenspelers. 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 en Jahon uit België en Nomad in Frankrijk.  

 

Onze intentie blijft 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 dat onze taal (nog) niet machtig is. 

 

 

 

 



 

 

Financiën 

 
Het jaar 2018 sluiten we af met een batig saldo van € 708,00 . In 2017 was er een nadelig 

saldo van € 379,00 

Wij zijn heel blij met dit eindresultaat. 

 

Het Amstelveens Poppentheater genereert zelf inkomsten uit recettes, buffetverkoop en 

verhuringen. Daarnaast ontvangen wij subsidies en incidenteel een sponsorbijdrage. 

 

Subsidie en Sponsoring 

 
Het Amstelveens Poppentheater krijgt een structurele subsidie van de Gemeente Amstelveen, 

die onmisbaar is voor het voortbestaan van het theater.  

 

In 2017 was het subsidiebedrag € 110.000 

In 2018 was het subsidiebedrag € 110.160  

 

Iets minder dan de helft van ons jaarlijkse subsidiebedrag gaat terug naar de gemeente voor 

huur van het pand.  

 

Voor de periode 2018 en 2019 hebben wij van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten 

wederom een uitkoopsuppletie-subsidie van € 5.500 per jaar 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. Deze subsidie heet de SKIP 

regeling: Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering.  

 

 

Voor de subsidie van het Nederlands Fonds van de Podiumkunsten om de jonge 

maakster/poppenspeelster Eva van den Bosch twee jaar te begeleiden (2017-mei 2019) hebben 

wij een aparte rekening geopend. Dit wordt besteed aan diverse zaken: regie, maakkosten 

productie, overhead etc. Voor de financiën van 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 2018 al binnen hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De voornaamste verschillen in kosten en opbrengsten ten opzichte van 2017 

 

 
Inkomsten 

 

Er zijn in 2018 meer bezoekers bij de voorstellingen geweest. 

 

Doordat er meer verhuringen waren zijn de posten zaalverhuur en omzet buffet toegenomen. De 

overige inkomsten zijn toegenomen. Dit zijn de bijdrage aan techniekkosten.  

 

De overige subsidies zijn gelijk gebleven. Het subsidiebedrag van de Rabobank voor het project 

‘Poppentheater voor en door kinderen/mensen met een beperking’ dat wij dit jaar ontvingen 

staat vast voor 2019. Het jaar dat het project wordt uitgevoerd.  

 

Onze directeur Myrthe Schuuring 

ontvangt samen met bestuurslid Astrid Eetgerink de cheque uit handen van directeur Ugur 

Pekdemir en Marcel Ruikers 

 

Uitgaven 

 

Inherent aan meer bezoekers zijn ook de extra kosten uitkoopsommen. Doordat er meer 

verhuringen waren zijn ook de posten techniekkosten en buffetinkoop wat toegenomen.  

 

Alle overige kosten inclusief de indirecte kosten Personeel, Huisvesting, Publiciteit en 

Algemeen zijn min of meer gelijk gebleven.  

 

Tenslotte de uitgaven en subsidie-inkomsten voor het project Jonge Makers is gelijk en staat 

ook in de Resultatenrekening vermeld.  

 

 

 



Bijlage 3 is de resultatenrekening 2018 

Gerealiseerde doelen en toekomstambities  

 
De prestatieafspraken zijn behaald. Ook voor 2019 zijn de prestatieafspraken hetzelfde.  

 

Het tweede jaar in de begeleiding van de jonge maakster Eva van den Bosch is gekenmerkt door 

ups en downs met uiteindelijk een positief resultaat. Twee mooie voorstellingen zijn tot stand 

gekomen en zowel Eva als wij hebben weer veel geleerd. Reden om in 2019 of 2020 weer een 

nieuwe aanvraag te doen als we een nieuwe jonge maker of collectief vinden die bij ons past.  

 

Ons doel om in 2018 een subsidieaanvraag te doen bij het Coöperatief Fonds van de Rabobank 

is gedaan met een zeer goed resultaat. Het project van onze aanvraag, welke in ons voorwoord 

is beschreven, gaan wij in 2019 uitvoeren. 

 

In 2018 is voor het project Eva een extra subsidie bij het Prins Bernard Fonds ingediend en 

gehonoreerd. Dit had voor ons het gunstige effect dat Eva langer bij ons kon repeteren.  

 

In 2019 loopt Project Eva af en moeten wij het huurbedrag wat uit dit project voort kwam 

compenseren. Gelukkig hebben wij in de zomer van 2019 een groep in huis die drie weken 

repeteert. Doel blijft het zoeken naar huurders.  

 

Wat betreft aparte programmering hebben wij in 2018 het Slaapfestival gerealiseerd. Ook voor 

2019 denken wij weer na over thema-programmering. 

 

Vanuit de Gemeente Amstelveen kwam de vraag mee te denken aan een parkendag met 

jeugdtheater in onder andere het Broersepark en Openluchttheater Elsrijk. Van zo’n 

samenwerking worden wij ook enthousiast en er zal in 2019 met het Openluchttheater contact 

worden gezocht. Ook met andere instellingen zal intensiever contact worden gezocht voor wat 

betreft (gezamenlijke) programmering.  

 

Naast contact met collega culturele instellingen willen wij ook intensiever contact met 

maatschappelijke organisaties om te kijken wat gezamenlijk mogelijk is. Begin 2019 zijn wij 

benaderd door de Voorleesexpress voor een samenwerking. We zijn een samenwerking 

begonnen om kinderen en hun vrijwilligers een uitje te geven waarbij ze nog beter de taal 

kunnen leren zoals het bewust zijn van eigen taalaanbod en het stimuleren van de taalproductie 

van het kind. De VoorleesExpress heeft een donatie gekregen. Van dit geld kopen zij 

gereduceerde kaartjes bij ons.  

 

Ook zijn wij benaderd door de Amstelveens organisatie Participe om in september 2019 mee te 

doen met de Week van de Ontmoeting. Dit is een onderdeel van de landelijke Week tegen de 

Eenzaamheid. In de Week van de Ontmoeting is de bedoeling om ouderen bijeen te laten komen 

om samen leuke dingen te laten beleven. Wij denken en doen hier ook graag aan mee.  

 

 

 

 



 

Voor ons pand zelf zijn wij van plan in de zomer 2019 met vrijwilligers een of meer dagen delen 

opnieuw in de verf te zetten. Voor de buitenmuren willen wij graag klimplanten zetten die onze 

tuinman/buurman erin gaat zetten. Wij zouden ook graag de bewegwijzering naar ons theater 

aanpakken. Het huidige bord is aan vervanging toe. Dit betekent een nieuw bord vlakbij ons 

theater en wellicht nog 1 of 2 aanwijzingsborden op weg naar ons theater.  De kunstenares die 

de wandschildering in onze foyer heeft gemaakt zou deze borden kunnen maken, of eventueel 

een kunstenaar uit Amstelveen 

 

 

Met betrekking tot cultuur educatie in het basisonderwijs willen wij een schoolbreed project op 

het gebied van poppentheater/objecttheater verder uitbreiden.   

De Gemeente Amstelveen wil vanaf 2019 meer aan Citymarketing doen en ook een nieuw 

cultuurbeleid realiseren met hulp van onder andere de culturele instellingen. Wij denken graag 

mee en zullen ons beleid samen laten gaan met dit nieuwe cultuurbeleid. 

 

Voor al deze en hopelijk verdere ambities is een extra (vrijwillige) kracht op kantoor nodig. Wij 

zoeken naar mogelijkheden om iemand te vinden voor 1 dag in de week die wij een vaste 

vrijwilligersvergoeding kunnen geven.  


