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Voorwoord 

 
2016 was het jaar van afronding van het bezuinigingstraject met de Gemeente Amstelveen, ons 

50 jarig jubileum en na 11 jaar het laatste jaar organiseren van het openluchttheaterfestival 

Broersepark Festival.  

 

2017 was het jaar van de nieuwe uitdagingen en initiatieven. Voor het eerst diende wij een 

nieuw soort begroting in, conform het Iglo Model en waarbij rekening was gehouden met de 

subsidieverlaging van € 2000,00. Voor 2017 werden prestatieafspraken met de Gemeente 

Amstelveen gemaakt. Het is het eerste jaar geweest van ons 2 jarig traject met de jonge 

maakster Eva van den Bosch. Via het traject Wijzer Werven hebben wij nieuwe inzichten 

gekregen voor de komende jaren. Tenslotte hebben we op onze kleine schaal een duurzamer 

beleid ingezet. Dit betekende meer hergebruik papier, biologische schoonmaakmiddelen en 

biologische drankverkoop. 

 

2017 is een inhoudelijk en financieel goed jaar geweest met nog meer enthousiaste kleine en 

grote bezoekers voor onze voorstellingen en ons theater. Ook zijn er nog meer repetities en 

montageperioden geweest van theatergroepen.  

 

Vol energie, inspiratie en vertrouwen gaan we in 2018 iedereen nog meer laten stralen in ons 

theater. 

  



Doelstelling Stichting Amstelveens Poppentheater  

 
Het Amstelveens Poppentheater 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 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. 

 
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 een voorstellingen die een meer experimenteel karakter hebben anderzijds en enkele 

workshops. Voorstellingen/workshop 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 te repeteren en af te monteren van hun voorstellingen 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 2017: Onze toegangsprijzen zijn met € 0,50 verhoogd 

 

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. In de zomer hebben wij onze foyer 

opnieuw ingericht. Er zijn meer poppenkasten gekomen waar kinderen (en volwassenen) voor 

en na de voorstelling zich kunnen uitleven. Dit is een heel groot succes gebleken. Ook is er een 

kast gekomen waarin culturele informatie van de Gemeente en andere instellingen ligt.  

 

Heel blij zijn we met de nieuwe toiletvloeren en toiletten in de foyer en naast de kleedkamers 

die we via de Gemeente Amstelveen hebben gekregen. Onze volgende missie wordt de 

buitenkant van ons theater inclusief de aanwijzingsborden.  

 

Een van de vijf poppenkasten  



 

Organisatie 

 
De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur dat soms ook 

uitvoerende taken op zich neemt. In 2017 hebben Virga Lipman en Petra Kirch afscheid 

genomen en is Arda van der Steen toegetreden als algemeen lid. Verdere bestuursleden zijn Ben 

Smit voorzitter, Bernard Smit penningmeester en Astrid Eetgerink secretaris. In 2017 is er 8 

keer plenair vergaderd.  

 

In mei 2017 is ons oud-bestuurslid en jarenlang vaste poppenspeelster in ons theater Trudy 

Kuyper overleden. Trudy was tot zij in 2015 stopte een van de beste poppenspelers van ons 

land. Ter nagedachtenis aan haar hebben wij nu een Trudy Kuyperhofje en een speciale 

vitrinekast met poppen uit een van haar voorstellingen. 

 

 

 
 

 

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.  

 

Helaas is Joris van mei tot en met september uit de roulatie geweest en heeft de rest van het jaar 

op halve kracht gewerkt. Inmiddels werkt  Joris weer full time.  

 

Free lance technici Jaap van den Brink en Liesbeth Wielders hebben voor de opvang van Joris 

meer gewerkt in 2017. Vrijwilliger Paul van Rijswijk heeft de techniek opleiding van de NVP 

gevolgd en werkt sinds voorjaar 2017 ook als technicus en heeft meteen goed vlieguren 

gemaakt doordat Joris uitviel. 

 

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. Brenda Peters werkte sinds twee jaar als 

marketingmedewerker en is eind 2017 gestopt in verband met een betaalde baan. Tess Doucet 

volgde haar eind januari op. 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 zijn na jaren gestopt als vrijwilliger en Renee Menschaar, Daya Pardon en Mick de 

Groot zijn toegetreden in het vrijwilligersteam. 

 

Samen met Hetty Elbers, Sylvia Walet, Tessa Nieuwendijk en de eerder genoemde vrijwilligers 

assisteren zij 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmering 

 

Algemeen 
  

Voor 2017 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 2017 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.  

 

Voor de jonge maakster Eva van den Bosch hebben wij een subsidie-aanvraag bij het Fonds van 

de Podiumkunsten ingediend. Deze subsidie is toegekend voor de periode 2017 tot en met mei 

2019. In 2017 hebben wij Eva begeleidt en try-outs en de première van haar jeugdvoorstelling 

‘Mijn Kleine Zeemeermin’ in onze programmering opgenomen. 

 

Eva van den Bosch met kinderen 



Speciale programmering in 2017 

 

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

woordloos. Gemiddeld 1x per maand. We merkten dat er veel meer anderstaligen naar ons 

theater kwamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koos Wieman heeft in Kindercentrum Nifterlake drie aangepaste improvisatie-voorstellingen 

gespeeld voor de meervoudig gehandicapten kinderen en ouders/grootouders en personeel. Erg 

bijzonder.  

 

 Koos Wieman in Nifterlake 

 

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 groepen 3,4,5 en 6.  

 

Naast de lespakketten werden ook schoolvoorstellingen voor de groepen 1 en 2 gegeven op 

aanvraag. De Jan Hekmanschool uit Ouderkerk aan de Amstel had een schoolbreed project bij 

ons waarbij alle groepen in aanraking kwamen met poppentheater. De groepen 1 tot en met 6 

voorstellingen en de groepen 7 en 8 workshops. Dit schoolbrede project willen wij adviseren 

voor meerdere basisscholen. 

 

De Brede School Rembrandt heeft weer de eindmusicals van de groepen 8 bij ons gehouden en 

dit jaar trad ook groep 8 van Basisschool Florencius bij ons op. Beide scholen hebben ook voor 

2018 weer data vastgelegd. OBS Piet Hein heeft drie avonden gevuld met optredens van de 

kleuters voor hun ouders. Ook zij hebben de data voor 2018 alweer vastgelegd. 

 

Ook het voortgezet onderwijs was bij ons te gast. Leerlingen van het Keizer Karel College 

traden op in een voorstelling als studieproject. Het ROC kwam met studenten langs om kennis 

te maken met ons theater en poppenspel. Deze studenten deden een studie om later in de 

jeudopvang te werken. Ten slotte hebben studenten marketing van de Hogeschool Amsterdam 

ons theater als case gebruikt hoe wij nog meer aan publiciteit kunnen doen.  

 

 

 

 
kleuters van de Piet Hein 

 

 

 

 

In bijlage 2 en 2a 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. 

 

Voor 2018 willen wij nog meer ingangen zoeken voor commerciële verhuur. Via de 

ondernemersvereniging staan voor 2018 inmiddels een aantal verhuringen gepland.  

 

Tijdens de verhuurdagen promoten wij ook voor onze eigen programmering. Door een 

welkomstwoord of het uitdelen van ons pr-materiaal.   

 
 

 een van de indrukwekkendste 

verhuringen: een avond over dementie, georganiseerd vanuit Gemeente Amstelveen 

 

 

 

 

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

bezoekcijfers vermeld. 

 

 



 

 

Bezoekcijfers  

 

 
In 2017 hebben 42 openbare reguliere voorstellingen plaatsgevonden en 3 workshops.  

5 voorstellingen gingen bij ons in première. Koos Wieman speelde 3 voorstellingen namens ons 

in het Kindercentrum Nifterlake. 

 

 

Het aantal bezoekers in 2017 bedroeg 3302 bij 42 voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de 3 workshops bedroeg 62  

Het aantal bezoekers bij de voorstellingen in Nifterlake bedroeg 65  

Het totale aantal bezoekers: 3429 

  

Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 3185 bij 45 voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de 3 workshops bedroeg 105   

Het aantal bezoekers bij de ziekenhuisvoorstelling was 20  

Jubileumfestival Reistebrij: 220 bezoekers 

Het totale aantal bezoekers: 3530 

 

 

Over 2017 bezochten 1460 kinderen in schoolverband ons theater. 

Over 2016 bezochten 1305 kinderen in schoolverband ons theater. 

 

Het totale aantal bezoekers aan culturele activiteiten in 2017: ca 2100 bezoekers  

Het totale aantal bezoekers aan culturele activiteiten in 2016: ca 2175 bezoekers 

 

Totale aantal bezoekers 2017: 7689 

Totale aantal bezoekers 2016: 7489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publiciteit 

 

 
Sinds voorjaar 2017 nemen wij deel aan het marketingoverleg van de culturele instellingen. In 

overleg met de Schouwburg Amstelveen hebben we besloten om gezamenlijk onze brochures 

rond te brengen naar alle basisscholen die hebben aangegeven onze brochures nog te willen 

ontvangen. Sommige scholen willen liever de informatie digitaal ontvangen. In 2017 heeft de 

Schouwburg de distributie gedaan en in 2018 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, zwembaden etc.  

 

 

Wij hebben een website (www.amstelveenspoppentheater.nl). De meeste reserveringen worden 

via onze website gedaan. Onze website zal in de zomer 2018 helemaal worden vernieuwd 

waarbij dan ook de mogelijkheid is om direct kaarten te kopen.  

 

Alle emailadressen worden per leeftijd verzameld in apart databasebestanden. Naar deze 

bestanden wordt onze maandelijkse digitale nieuwsbrief gestuurd en tevens specifieke 

e-mailingen. Ook wij zullen ons per mei 2018 houden aan de Privacywet Algemene 

Gegevensbescherming. 

 

We hebben een eigen Instagram en Facebookpagina: Amstelveens Poppentheater en een 

gezamenlijke Facebookpagina met alle culturele instellingen Amstelveen met tips voor 

kinderen: Kids & Cultuur Amstelveen 

 

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 2017 

 

 

Dit jaar was er een nieuw publiciteitsinitiatief. In samenwerking met de  Gemeente 

Amstelveen hebben 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 een flyer met kortingsbon, waarvan een flink aantal in zijn geleverd. 

Deze verspreiding gaat in 2018 nogmaals gebeuren. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In 2017 hebben we een algemene flyer gemaakt waarvan de voorkant in het Nederlands is en de 

achterkant in het Engels. 

 

Voor het kerstpakket van Ons Tweede Thuis hebben we een speciale flyer voor alle 

vrijwilligers laten drukken met 2 vrijkaarten naar keuze voor een aantal voorstellingen en de 

overige flyers van de verspreiding door de Gemeente gegeven aan alle overige medewerkers. 

 

Onze brochure is verder ook verspreid op de jeugdvoorstellingsdag van Openluchttheater 

Elsrijk en natuurlijk het Kunst & Kidsfestival.  

 

  



 

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.  

 

Daarnaast zijn wij lid van de Ondernemersvereniging Amstelveen. 

 

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.   

 

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. Net als de Amstelveense acteur/poppenspeler Martijn 

Donders. 

 

Ook in 2017 hebben wij met twee loopacts en ons pr materiaal weer deelgenomen aan het Kunst 

& Kids Festival van Schouwburg Amstelveen.  

 

 

 
 

 



 

 

 

Dit jaar werd in juni het Stadspleinfestival gehouden. Hoewel deze periode voor ons niet handig 

is hebben we toch meegedaan met een stand. Wij wilden ons jubileumseizoen afsluiten met een 

buitenspektakel en hebben gekozen met dit samen te laten vallen met het Stadspleinfestival. 

Deze buitenact bestond uit een Bijenspektakel. Dit mede om aandacht te vragen voor deze 

uitstervende diersoort.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

Samenwerking op internationaal gebied 

 

In Amstelveen zijn wij lid van de Internationale Netwerk Amstelveen. 

 

Samenwerking met de festivals Puppets International, Festival De Betovering en Festival Twee 

Turven Hoog biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk poppentheater uit het buitenland te 

programmeren. 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 2017 sluiten we af met een verlies van € 379 . In 2016 was het verlies € 473 

Gezien de subsidievermindering van € 2000 zijn wij erg 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 2016 was het subsidiebedrag € 112.000.  

 

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

huur van het pand.  

 

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. Eind december 

kregen wij opnieuw de beschikking voor deze subsidie voor de periode 2018-2019. 

 

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 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. 

 

Van het bedrijf MS Amlin hebben wij een sponsorbedrag van € 250,00 gekregen en dit bedrijf 

komt ook in 2018 weer hun Sinterklaasfeest bij ons vieren.  

 

 



 

 

De voornaamste verschillen in kosten en opbrengsten ten opzichte van 2016 

 

 
Inkomsten 
 
Er zijn in 2017 meer bezoekers bij de voorstellingen geweest terwijl het aantal openbare 
voorstellingen iets is afgenomen.  Ook de toegangsprijs is in 2017 met € 0,50 verhoogd. 
 

De prijzen van onze koffie/thee en wijn zijn ook met € 0,50 verhoogd.  Dat het bedrag aan Omzet 
Buffet nagenoeg hetzelfde is gebleven komt door het soort verhuringen en dat wij dit jaar ook 
limonade a € 0,75 aanbieden op veler vraag. De inkomsten worden zo minder, maar ook de 
inkoopkosten van het buffet.  
 

Hoewel het aantal verhuurdagen is toegenomen is het bedrag aan Zaalhuur iets minder dan 2016. Dit 
komt ondermeer doordat er meer schoolverhuringen waren die het laagste tarief betalen. Onze 

huurprijzen hebben wij in 2017 wel iets verhoogd.  
 
 
 
Uitgaven 
 
De personeelskosten, algemene kosten, buffetkosten en voorstellingskosten zijn verlaagd. De 

publiciteitskosten zijn toch ongeveer hetzelfde gebleven. Dit omdat we graag in het cultuurzakje mee  
wilden draaien.    
 
Wij hadden voor de post Honoraria Techniek een groter bedrag in onze begroting opgenomen omdat 
onze vaste technicus ziek werd. Gelukkig hebben we een deel teruggekregen van de verzekering en 
hebben we een vrijwilliger op een aantal dagen in kunnen zetten. En tenslotte was onze vaste 

technicus sneller beter dan verwacht.  

 
Het aantal schoolvoorstellingen/workshops is toegenomen.  Een school heeft zelfs een schoolbreed 
project bij ons gedaan. De kosten en opbrengsten hiervoor zijn nagenoeg gelijk.  
 
 
Bij de bijzondere activiteiten staat ook het bedrag wat wij van het Fonds Podiumkunsten hebben 

gekregen ter begeleiding van de jonge maakster Eva van den Bosch.  Dit is een bedrag voor de 
periode 2017 en 2018 samen en is bestemd voor het maken van drie producties en een 
opleidingstraject.  
 
Resumerend is het goed te mogen constateren dat  wij  erin geslaagd zijn om de doelstelling in het 
bezuinigingstraject  te realiseren. Een bijna sluitende begroting is behaald. 
 

Tenslotte: wij blijven proberen geld vrij te maken of te genereren voor festivals of andere bijzondere  
activiteiten. 

 

 

Bijlage 3 is de resultatenrekening 2017 

 

 

 

 

 

 



Wijzer Werven Traject 

 
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. Er is gekeken naar onze wensen en doelen 

en op basis daarvan is een uniek training- en coachingsprogramma samengesteld voor 60 uur. 

Dit programma vond plaats van april tot oktober 2017. 

 

De volgende onderwerpen kwamen in het traject aan de orde:   

Hoe profileer je je theater nog beter. 

Hoe kun je je publiciteit nog meer en beter in zetten. 

Op wie richt je je als theater het meest. 

Hoe kun je nog beter leidinggeven.  

Hoe krijg je meer commerciële huurders binnen. 

Welke projecten zijn kansrijk voor subsidie of sponsoring 

De uitkomsten uit het traject zullen we in de komende jaren gebruiken. 

 

Gerealiseerde doelen en toekomstplannen  

 
De prestatieafspraken zijn behaald. Ook voor 2018 zijn de prestatieafspraken hetzelfde. Wij 

streven naar gemiddeld een keer per maand een woordloze voorstelling. Ook zoeken we weer 

naar een voorstelling op locatie voor kinderen die het moeilijk hebben. 

 

Onze jaarcijfers zijn ondanks de subsidie-vermindering goed. Op advies van de Rabobank 

zullen in 2018 weer een aanvraag doen bij het Cooperatief Fonds van de Rabobank. Ook blijven 

wij op zoek naar nieuwe culturele en commerciële huurders en sponsoring.  

 

Het eerste jaar in de begeleiding van de jonge maakster Eva van den Bosch is goed verlopen. 

Contacten om haar op inhoudelijk en zakelijk gebied verder te helpen zijn tot stand gekomen en 

er is een intensieve repetitieperiode bij ons geweest met try-out en première. Voor 2018 staat 

een nieuwe voorstelling op het programma.  

 

Voor de periode 2019-2020 is de intentie opnieuw een aanvraag te doen voor de Jonge Makers 

regeling van het Fonds Podiumkunsten. 

 

Naast Eva hebben wij in 2017 een aantal weken Theatergroep Lichtbende in huis gehad en 

Theatergroep Winterberg heeft bij ons afgemonteerd. Beide groepen komen in 2018 terug en 

we blijven contacten leggen om andere theatergroepen te enthousiasmeren bij ons te werken. 



 

Het uitvallen van onze technicus/gebouwenbeheerder Joris is heel goed opgevangen.  

 

Als toekomstplan stond in ons jaarverslag 2016 dat we in 2017 onze educatietaak intensiever 

wilden oppakken. Dit heeft geresulteerd in meer educatie-activiteiten.  

 

Ook hebben we diverse zaken gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid. 

 

Mede doordat het Wijzer Werven traject wat langer duurde en de uitval van Joris wat ook meer 

werkzaamheden voor onze directeur Myrthe met zich meebracht zijn er wat zaken blijven 

liggen of in ontwikkeling. Publiciteit, maar daarin vooral een nieuwe website, en een nieuw 

beleidsplan staan als aandachtspunten voor 2018. 

 

 

Voor 2018 staan de buitenruimte op het programma. Verder zullen we blijven nadenken over 

leuke eigen initiatieven en doen wij mee aan het Gluren bij de Burenproject van P60 en het 

Kunst & Kidsfestival van Schouwburg Amstelveen om ons steentje bij te dragen aan een 

cultureel bruisend Amstelveen.   

 

We willen graag ons jaarverslag eindigen met de beoordeling van het Fonds voor de 

Podiumkunsten en zullen ook in 2018 weer heel hard ons best doen om het aantal positieve 

reacties op ons theater te evenaren en nog meer publiek te genereren: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


