
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

 

 

 

 

 
 

  
 



 

Voorwoord 

 

 

Zoals bij alle culturele instellingen is dit een heel apart jaar geweest. Plotseling bestond het 

werk per begin maart uit heel andere werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestonden onder 

meer uit het coronaproof maken van ons theater, de beren uit onze kerstboom voor de ramen 

zetten om mee te doen aan de berenactie, verplaatsen van voorstellingen, weer verplaatsen van 

voorstellingen en nogmaals verplaatsen van voorstellingen, op een andere manier dan het 

promoten van de voorstellingen om n het zicht blijven en veel contact met de Gemeente 

Amstelveen (onder andere over onze veranderde financiële situatie, innovatie en het draaien 

van ons theater in en na coronatijd). 

In de periode van half mei tot aan de zomervakantie in juli stond voor de lockdown onze agenda 

helemaal vol met verhuringen. Hier kon ook meer dan de helft niet van doorgaan in verband met 

de corona.  

Gelukkig hebben wij van de Gemeente Amstelveen een extra garantiesubsidie gekregen. Dit 

bedrag was bedoeld om onze verliezen op te vangen en om nieuwe initiatieven te kunnen 

ontwikkelen en een coronaproof kwaliteitsslag te maken.  

Van het Fonds Podiumkunsten kregen wij ook extra subsidie om de verliezen aan recette op te 

vangen. Op deze manier konden wij toch voorstellingen laten doorgaan en boeken wat ook heel 

goed was voor de optredende groepen en freelance technici.    

Dit jaar heeft ook nieuwe positieve activiteiten opgeleverd waar wij zeker mee door willen 

gaan. Voorbeelden hiervan zijn de voorstellingen voor ouderen, voorstellingen op locatie, onze 

zomerprogrammering, voorstellingen op andere aanvangstijden en ons tv programma over 

kunst en cultuur voor kinderen.  

Om de drukte aan (nieuwe) werkzaamheden in het theater te kunnen blijven hanteren zijn wij 

erg blij dat er een extra kracht voor 10 uur per week is bijgekomen.   

Het voorwoord van ons jaarverslag 2019 eindigt met: Wij zijn dankbaar dat wij kunnen 

bijdragen aan een samenleving waarin kunst en cultuur zo waardevol en onmisbaar is. Door de 

lockdown periode is nog meer duidelijk geworden dat kunst en cultuur onmisbaar is. Vol 

positieve energie zullen we doorgaan met onze missie om veel moois in ons theater te brengen.  

Directeur Myrthe Schuuring, namens bestuur en alle medewerkers van het Amstelveens 

Poppentheater 

 

  



 

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 lokale, 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.  

 

Via de link Bestel je kaarten bij de beschrijving van de voorstelling op onze website kunnen 

direct kaartjes gekocht Wij hebben voor ons kaartverkoopsysteem gekozen voor Digitale 

Kaartverkoop. Een kleine online kaartverkooporganisatie die voornamelijk kaarten verkoopt 

voor klassieke concerten, maar uit wil breiden naar theaters en evenementen. Wij steunen graag 

kleine organisaties en daarbij zijn kosten voor de transactie hierdoor relatief laag. Het maakt 

niet uit hoeveel kaarten je koopt en voor hoeveel voorstellingen. De transactiekosten blijven per 

bestelling € 0,99.  

 

Kaarten kunnen daarnaast ook via de email of telefonisch gereserveerd worden en contant of 

per pin betaald worden op de dag zelf aan onze kassa.  

Tijdens de onzekere corona tijd hebben we gekozen om kaartjes alleen telefonisch of per email 

te reserveren. We zijn veel tijd kwijt geweest aan het terugbetalen en omzetten van kaartjes.  

 

Toegangsprijzen in 2020 



 

Normale toegangsprijs:  € 9,00   

Toegangsprijs BSO’s:  € 6,50 

Toegangsprijs Stadspas en Kunst en Sportpas: € 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 moest vanaf maart 2020 coronaproof worden gemaakt. Dit hebben we 

gedaan door van de laad en los en nooduitgang een reguliere in- en uitgang te maken zodat het 

publiek veiliger het pand in en uit kon lopen. Tevens hebben wij ook looproutes gemaakt en 

genoeg hygiëne materiaal ingeslagen, mondkapjes, handdoekdispensers, handgel (speciale 

voor kinderen) en genoeg prullenbakken.  

 

Wij hebben van de Gemeente Amstelveen en extra subsidie gekregen voor het corona-proof 

maken van ons theater en voor innovatieve projecten die door deze periode ontstaan  

Met dit extra geld hebben wij de buitenkant van ons theater aangepakt door nieuwe borden te 

plaatsen en de buitenkant van ons theater te versieren met vogel- en vlinderhuizen en 

vlinderstruiken. Ook hebben wij onze theatergordijnen gereinigd en aangepast zodat ze ook 

buiten kunnen hangen bij intieme voorstellingen voor ons pand.  

 

 Extra entree en 

corona schermen gecombineerd met onze tafelpoppenkasten 

 

 



 Ons extra drank en consumptieuitgiftepunt 

  



De Amstelveense professionele fotografe Refkele Steemers heeft ons geholpen met het 

ontwerp voor onze nieuwe borde 

 

  
 
Onze borden zijn tevens inspiratie geweest voor ons nieuwe logo 

 

 

 



 

 

 

De organisatie in 2020 
 

De Stichting Amstelveens Poppentheater heeft een onbezoldigd bestuur dat soms ook 

uitvoerende taken op zich neemt. Voorzitter is Bernard Smit, penningmeester Rob Nielen. 

Astrid Eetgerink is secretaris. In 2020 is er 5 keer live of digitaal vergaderd.  

 

De directeur, Myrthe Schuuring, is sinds 2003 in dienst van de stichting. Per januari van dit jaar 

van 30 naar 32 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.  

 

Door de aanhoudende drukte qua werk en de nieuwe ambities van de Gemeente Amstelveen en 

wij, de culturele instellingen, om de cultuur in Amstelveen nog meer op de kaart te zetten 

hebben wij via een garantiefondssubsidie extra budget gekregen voor een vaste medewerker 

voor 10 uur in de week en innovatieve projecten . Renee Menschaar was al een aantal jaar 

vrijwilliger en heeft per 1 juli een contract voor een jaar en bepaalde taken van Myrthe over 

genomen. 

 

 

 

Myrthe met Renee in bedrijfskleding 

 

 
 



 

De technicus/gebouwenbeheerder, Joris Thomassen, heeft een gesubsidieerde baan via de 

Gemeente Alkmaar en is sinds 2008 in ons theater gedetacheerd. Naast Joris wordt in drukke 

periode free lance technici Paul van Rijswijk, John Gummels. Jaap van den Brink is wegens 

pensioen gestopt. Helaas konden Paul en John veel minder werken bij voorstellingen of 

verhuringen, maar hebben wel meegewerkt aan het coronaproof maken van ons theater.  

Onze free lance boekhoudster Ans Berkelaar heeft ook dit jaar onze boekhouding bijgehouden.  

 

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 gemiddeld een ochtend in de maand op kantoor. Haar taken zijn vooral 

het archiveren van adressen 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. Helaas kon zij door de corona minder vaak aanwezig zijn.  

 

Al jaren zijn Frans de Groot, Hetty Elbers Sylvia Walet en Renee Menschaar vaste vrijwilligers. 

Zij 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. Daya 

Pardon en Tesssa Nieuwendijk zijn gestopt en Martijn Donders en Esther Prins zijn als nieuwe 

vrijwilligers erbij gekomen. 

 

 

Programmering 

 

Algemeen 
  

Voor 2020 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.  

 

Deze bovenstaande prestatieafspraken zijn door de Corona periode niet gehaald.  

 

In de periode dat we niet zelf konden programmeren hebben we via onze sociale media pagina’s 

telkens tips gegeven voor poppen- en beeldend theater jeugdvoorstellingen die online te zien 

waren. Ook hebben we geregeld poppentheaterknutseltips voor thuis op onze sociale media 

kanalen geplaatst.  

 



 

 

programmering in 2020 wat wel door is gegaan 
 

In 2020 konden wij van 2 januari tot en met 6 maart ons programma laten zien. Daarna waren 

wij open van 13 juni tot en met 4 november en van 22 november tot en met 13 december. 

In de reguliere programmering zijn er 41 voorstellingen gespeeld. Hiervan waren er 

voorstellingen die 2x gespeeld werden omdat er maar 30 kinderen/mensen in de zaal mochten. 2 

voorstellingen gingen bij ons in première.   

 

 

Speciale programmering in 2020 

 

Zomerprogrammering 

Onze zomerprogrammering had een tweeledig doel. Ten eerste om ons publiek de mogelijkheid 

te geven leuke voorstellingen in de zomervakantie te bezoeken. Het tweede doel was om 

groepen en technici hun werk te kunnen laten uitvoeren. In de zomervakantie kozen wij voor 

een ochtend, namiddag en avondprogrammering. Dit met de voornaamste reden dat we zo 

konden inspelen op het weer. Wij dachten dat bij mooi zomerweer mensen liever s morgens of 

later op de dag/avond naar het theater zouden gaan. Ook hadden we een kleine intieme 

voorstelling in de zomer voor ons theater in de openlucht. Ook dit willen we volgend jaar 

herhalen.  

Onze buitenvoorstelling 

 

 



In oktober hadden we een speciale poppentheatervoorstelling en een workshop over vogels ter 

promotie van de nieuwe groene buitenkant van ons theater, bestaande uit vlinderstruiken en 

vogel-vlinder- en insectenhuisjes.  

 Workshop vogels en vogelhuisjes 

 

In november hadden we een speciale, nog "corona proofere" voorstelling voor ouderen. In 

samenwerking met Brentano Amstelveen. Een erg leuke ervaring. Dit ouderenuitje was mede 

mogelijk gemaakt door de Gemeente Amstelveen. Omdat de voorstelling zo succesvol was 

ontvangen wilde naast verzorgingshuis Nieuw Vredeveld ook Klaasje Zevenster een 

samenwerking. Door de corona staat nu de verdere samenwerking met Brentano voor 2021 op 

de planning.  

 
 

 

Onze 80+ voorstelling 

 

Nieuwe programmering was ook voor ons de eigen online programmering. In december heeft 

Theater Theatra hun voorstelling Das doet Dwaas bij ons opgenomen. Deze voorstelling is 

online te zien geweest op de website van Visit Amstelveen. 

 



Een heel eigen vorm van online programmering was ons tv programma ‘Het Kleedje van 

Meneer B tje’wat wij samen met de Amstelveense jeugdacteur Martijn Donders hadden 

geïnitieerd. Doel van dit tv programma is om kinderen te enthousiasmeren voor de diverse 

vormen van kunst en cultuur in Amstelveen. In deze pilot aflevering was het thema 

Kunst/Musea. Meliza van de Bibliotheek Amstelland, Pienk van Museum JAN, Poppentheater 

Jacobus Wieman en de kinderen van Enjoy! Amstelveense Kinderopvang werkten hieraan mee. 

Film en montage werd gedaan door jeugdacteur en jeugdfilmmaker Martin Soeters.  

 Meneer B en Meliza van Bibliotheek Amstelland 

 

 

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van alle openbare voorstellingen. 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. 

Nieuwe reden is dit jaar het aantal toegestane toeschouwers in verband met Covid   

  



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 2020 zou een nieuw lespakket met daarin een nieuwe voorstelling gemaakt worden. In 

verband met corona is dit doorgeschoven naar 2021.  

 

Naast de lespakketten worden elk jaar ook schoolvoorstellingen door diverse groepen bij ons 

bezocht door diverse basisscholen. De schoolvoorstellingen vinden meestal plaats tussen maart 

en november. Dit jaar zijn er alleen twee scholen naar de try outs van De Grote Waarom Show 

van Theater Winterberg gekomen met kleine groepjes.   

 

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

voorstellingen.  

 

De International Community School Amsterdam heeft in februari 8 voorstellingen gespeeld 

door diverse groepen voor heel veel ouders.  

In juni hebben de basisscholen Het Palet Zuid en de Roelof Venema School hun eindmusicals 

bij ons gespeeld. Omdat er maar 30 mensen per keer in de zaal mochten hebben de kinderen 

meerdere keren hun eindmusical gespeeld.  

 

  
Leerlingen op het podium en in de techniekruimte 

 

 

 

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

 



 

Verhuringen 

 
We hebben een aantal theatergroepen in ons theater gehad om te repeteren, hun voorstelling af 

te monteren of om hun voorstelling of trailer op te nemen. Gelukkig konden ook in de 

coronatijd deze activiteiten doorgaan. Hieronder wat reacties op onze Facebookpagina. 

 
“Bedankt Amstelveens Poppentheater voor de heerlijke repetities en montageweek”. 
 

“Weer aan de montage in het vertrouwde Amstelveens Poppentheater” 

 

"Op 25 juli speel ik het verhaal van Ping in het meest knusgezellige theatertje van Nederland: 

het Amstelveens Poppentheater, waar ik ook heerlijk heb gerepeteerd”. 

 

  DeDecDecor  voo Voor Vooreb   
Voorbeelden van decoropslag en repetite 

 
Jeugdtheaterschool Abcoude onder enthousiaste leiding van Marjolein Macrander komt al jaren 

bij ons met hun voorstellingen. Dit keer was het publiek verdeeld over 3 optredens per dag. Een 

uitdaging voor de kinderen, maar het was top.  

 

Dansschool Sundance moest het publiek voor hun musical The Lion King, gespeeld door hun 

jongste groep, ook verdelen over 3 voorstellingen. 

 

Verdere verhuringen waren de trainersopleiding Match It, de opname dagen voor een Indiase 

videoclip en de filmdagen voor een kinderserie ‘Mijn grote, kleine broer’ door KRO/NCRV. 

https://www.facebook.com/amstelveenspoppentheater/?__cft__%5b0%5d=AZVV-4gNtZhsj7LxnVfglgg31uNpmXU32d7P1HEQBqRL916Bnd3myDRp-_cw_rYlHj4jRgW8lB5uUGehYvNqN98sZ4thOqpgZlP1eRAb6akJabbplMk_0tc1M2Y-wIdm2XX-3QGEkamO9BMg5zrUa4ZRc65WiEyr6xyY2esG0gn75SB0TiyTp-g8fHoyKCyV5JPeCsJPEAxlUwlDNykRR9a3&__tn__=kK-y-R


 

 

  Vi   
Film en videoclop opanmen 

 

Helaas konden een aantal grote verhuringen met veel mensen niet doorgaan,  

 

Bezoekcijfers  

 
De bezoekcijfers wijken af van het normale. In 2020 hebben 41 openbare reguliere 

voorstellingen plaatsgevonden en 1 workshop. In de 41 openbare voorstellingen zitten ook de 

dubbele voorstellingen die gespeeld werden omdat er maar 30 publiek aanwezig kon zijn. 

 

 

Het aantal bezoekers in 2020 bedroeg 2007 bij 41 openbare voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de openbare workshop bedroeg 28 

Het totale aantal bezoekers: 2035 

 

Het aantal bezoekers in 2019 bedroeg 2859 bij 44 openbare voorstellingen. 

Het aantal bezoekers aan de 4 openbare workshops bedroeg 120 

Het totale aantal bezoekers: 2979 

  

 

Over 2020 bezochten 300 kinderen in schoolverband ons theater. 

Over 2019 bezochten 2170 kinderen in schoolverband ons theater 

 



Het totale aantal bezoekers aan schoolpresentaties en overige culturele activiteiten in 

2020: ca 1280 bezoekers  

Het totale aantal bezoekers aan schoolpresentaties en overige culturele activiteiten in 2019: ca 

3308 bezoekers 

 

Totale aantal bezoekers in ons theater in 2020: 3375 

Totale aantal bezoekers in ons theater in 2019: 8557 

 

 

 

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. Samen met de schouwburg 

staan we ook in de Theaterstadskrant.  

 

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.  

 

Op onze website staat alle informatie en via onze website kunnen ook kaarten worden besteld.   

 

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. 

 

We doen mee met de Sport en Cultuurkaart Amstelveen. De organisatie van deze kaart doet ook 

veel aan promotie middels een brochure en website en op sociale media waar wij in meedraaien. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extra publiciteit in 2020 

 

Tijdens de Corona tijd hebben wij op andere manieren publiciteit moeten voeren. We hebben 

wekelijks online gepromoot: voor online jeugdvoorstellingen, maar ook voor verhalen of 

knutsel ideeën van groepen die anders bij ons zouden optreden.  

 

Naast de publiciteit aan voorstellingen hadden we ook aandacht van de Amstelveense kranten 

tijdens de Corona periode.  

 

Ook deden we mee met de Berenactie en de kunst voor je raamactie voor zichtbaarheid tijdens 

onze gesloten periode.  

 
 

  
 

 

 
 



 

Samenwerkingsverbanden  

 
Samenwerking in Amstelveen  

 

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. In januari hebben we deel genomen aan het Internationaal Voorleesfestival van 

Bibliotheek Amstelland. In februari waren we onderdeel van Gluren bij de Buren. Het 

jeugdfestival Kunst & Kids van Schouwburg Amstelveen kon helaas niet doorgaan.  

 

Schouwburg Amstelveen had tijdens de Corona periode het initiatief ‘Op de Stip’ waarbij 

optredens van professionals en amateurs in hun mobiele mini theater werden opgenomen. Ook 

bij ons kwamen ze om de Sesamstraatacteurs en Goochelaar Mijnheer de Groot op te nemen. 

 

 
 

Schouwburg Amstelveen bij ons op bezoek 

 



Van 6 september tot en met zondag 4 oktober was bij ons de gezamenlijke expositie ‘Waar kijk 

jij naar uit’ georganiseerd met de Bibliotheek Amstelland, Museum JAN en Schouwburg 

Amstelveen te zien. Tijdens de lockdown van dit voorjaar hebben de culturele instellingen van 

Amstelveen bezoekers gevraagd wat zij het meeste misten. Velen stuurden hiervoor mooie 

foto’s, gedichten, tekeningen en schilderijen in die invulling gaven aan het thema ‘Waar kijk jij 

naar uit’. 

 

 
 

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 de Gemeente Amstelveen hebben wij contact over de Amstelveenpas die wij ook 

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

 

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.  

 

 

Samenwerking buiten Amstelveen  

 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel.  

 

Van de productiehuizen Feikes Huis of Peeriscoop 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 

diverse (jeugd)theaters.  

 

Wij zijn ook lid van Amsterdam Marketing.  

 

 



Samenwerking op internationaal gebied 

 

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 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. 

 

Door de Corona waren internationale activiteiten niet mogelijk  

 

 

Financiën 

 

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 2019 was het subsidiebedrag  € 111.537  

 

In 2020 was het subsidiebedrag € 113.200 

 

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

huur van het pand. In 2020 werd door de gemeente voor drie maanden de huur 

kwijtgescholden..  

 

Tijdens de lockdown periode kregen we de al eerder genoemde Garantiefondssubsidie van de 

Gemeente Amstelveen. De € 42.000 was bedoeld voor inkomensderving, coronaproof maken 

theater, innovatieve projecten en het aantrekken van een part time (0,25%) medewerker om 

nieuwe activiteiten te kunnen ondernemen.  

 

Voor de periode 2019 en 2020 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 toegezegd gekregen. 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 inkomensderving aan voorstellingen doordat er minder publiek kon komen kregen we 

van het Fonds Podiumkunsten het dubbele aan subsidie voor 2020, dus € 11.000 

 

 

De voornaamste verschillen in kosten en opbrengsten ten opzichte van 2019 

 
Inkomsten 

 

De post recettes is dit jaar minder omdat we minder voorstellingen hadden en ook 

voorstellingen waar weinig mensen bij aanwezig konden zijn.  

 

De post buffetverkoop is ook een stuk lager doordat er minder voorstellingen en verhuringen 

waren en vooral de verhuringen generen omzet. 

 

 

Uitgaven 

 

Doordat we minder voorstellingen hadden waren de bedragen voor uitkoopsommen, techniek 

en de buffetinkopen ook lager. We hadden voor de lockdown nog veel ingekocht voor de 

verhuringen die zouden komen. Veel kratten die dreigden over tijd te geraken hebben we aan de 

Voedselbank geschonken. Tevens hebben we ook vrijkaarten aan de Voedselbank gegeven 

voor de gezinnen met jonge kinderen.  

 

Ons positieve eindsaldo is € 34.128  Dit positieve resultaat komt door de extra 

subsidiebedragen van de Gemeente Amstelveen (Garantiefondssubsidie), Fonds 

Podiumkunsten en kwijtschelding van drie maanden huur. 

 

Het Garantiesubsidiebedrag hebben we gebruikt voor hetgeen het geld bedoeld was. Het 

coronaproof maken en upgraden en duurzamer maken van ons theater (groene buitenkant, 

nieuwe aanwijsborden); Het loon van de extra betaalde kracht voor de extra werkzaamheden en 

de meerkosten voor de inleenvergoeding van onze vaste technicus Joris en de innovatieve 

projecten als onze zomerprogrammering, ouderenvoorstelling, tv programma. Het 

overgebleven deel van het Garantiesubsidiebedrag willen we graag in overleg met de Gemeente 

Amstelveen labelen voor het de projecten die dit jaar niet door konden gaan, nieuwe 

innovatieve projecten die passen bij de herijkte cultuuragenda van de Gemeente Amstelveen en 

de kwaliteitsslag in ons theater.  

 

Buiten de subsidies van de Gemeente Amstelveen en Fonds Podiumkunsten hebben we ook een 

subsidie van de Rabobank gekregen voor een community project. Dit project zullen we hopelijk 

in 2021 of anders in 2022 laten plaatsvinden. 

 

 

 

 



Gerealiseerde doelen en toekomstambities  

 

Ook voor 2020 waren de prestatieafspraken hetzelfde als in 2019. Echter door de Corona 

periode zijn deze prestatieafspraken veranderd en zal ook de cultuuragenda 2020-2024 

aangepast worden.  

 

In januari 2020 hebben wij meegedaan aan het Internationaal Voorleesfestival in de Bibliotheek 

Amstelland met een Engelstalige poppentheatervoorstelling. 

 

Gelukkig hadden wij in de zomer van 2020 weer een groep in huis die drie weken bij ons heeft 

gerepeteerd.  Omdat wij voor de periode van half maart tot half mei de voorstellingen die er 

stonden hebben moeten verplaatsen hebben wij besloten om ons seizoen al half augustus te 

laten beginnen. 

 

Op de vraag van de Gemeente Amstelveen om iets voor de bewoners te kunnen betekenen in de 

zomervakantie hebben wij drie voorstellingen geprogrammeerd.  

In november vlak voor de tweede lockdown konden wij nog een voorstelling voor ouderen laten 

zien.  

 

De eerste aflevering van het kunst en cultuurprogramma voor kinderen in Amstelveen: Het 

Kleedje van Meneer B tje hebben we in oktober opgenomen en is op de website Visit 

Amstelveen van de gemeente te zien.   

 

Wat betreft de kwaliteitsslag/professionalisering is ons theater coronaproof geworden, hebben 

we de buitenkant van ons theater aangepakt en nieuwe borden geplaatst. Onze nieuwe wens is 

om onze entree en ons tweede drankuitgiftepunt wat herkenbaarder te maken op een 

kunstzinnige wijze.  Door de FTE uitbreiding kunnen wij meer projecten uitvoeren en ons 

meer richten op pr en educatie. In 2021 zal het nieuwe lespakket gaan draaien en op het gebied 

van publiciteit willen wij graag een aantal sessies over publiciteit specifiek gericht op ons 

theater volgen. 

 

Dit jaarverslag is geschreven in mei 2021. Vanaf het begin dit jaar zijn er geen openbare en 

schoolvoorstellingen mogelijk geweest. Wel kon er gerepeteerd worden. Ook hebben we twee 

nieuwe afleveringen van het kinderkunst en cultuurprogramma Het Kleedje van Meneer B tje 

opgenomen. Nieuwe initiatieven in de afgelopen maanden waren onze poppenkasten die 

gehuurd konden worden en een kleuterspeurtocht vol poppen en tuinen in de Meivakantie. 

 

Per 5 juni mogen de theaters weer open. Naast de openbare voorstellingen staan juni en een deel 

van juli vol met verhuringen. 

Wij zullen ook dit jaar weer een zomerprogrammering organiseren. 

 

Wij willen graag doorgaan met ons kindercultuurprogramma, opnieuw een kleuterspeurtocht en 

meer nieuwe projecten in Amstelveen organiseren. Hierbij denken wij aan een winterevent op 

het Stadsplein en een theatrale wandeling in het Broersepark.  

 

Wij hebben erg veel zin in alle activiteiten die dit jaar nog op ons programma staan en die 

hopelijk allemaal door kunnen gaan.  

https://www.facebook.com/BiebAmstelland/?__tn__=K-R&eid=ARAtaaeLywV5vFVXztjnAdHwcAVfYB0wtRllyFim8hgtO4iLvaL_l4fIQbuGGSkUmAOx5kRwaGGEOsOe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGGuC1z_ZpyCCAeKUrlX92wQyOHC9I31uHkZ0CXy-5-lZBRnHwBugrAbK3qnCtniIUGxEsNF4C0-EHQSucTS-ZLY-FxsezO1yY2JQV0hHxsJQoF40nCZT89ENFq5t7KlrwZeNisWMZkC_ElEYHdmoug8a3hLTPw-7MKk7c2xRKmnhMmRD5DW5552xLXmNBNrd7G_GSyoIA2iOoM9ENqeMQzulEPhzpRbshj6Em77Q3RnXZNSLpA_hHmeRquoh9mvmDfyDnAhmSp7McAmVf4rnUbBVcf6JByjr7KlPzMAMqdZAbqP0cO-8FEsw_koKc61mFWvtXYnHIGOY2d2RD9v0PSw
https://www.facebook.com/BiebAmstelland/?__tn__=K-R&eid=ARAtaaeLywV5vFVXztjnAdHwcAVfYB0wtRllyFim8hgtO4iLvaL_l4fIQbuGGSkUmAOx5kRwaGGEOsOe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGGuC1z_ZpyCCAeKUrlX92wQyOHC9I31uHkZ0CXy-5-lZBRnHwBugrAbK3qnCtniIUGxEsNF4C0-EHQSucTS-ZLY-FxsezO1yY2JQV0hHxsJQoF40nCZT89ENFq5t7KlrwZeNisWMZkC_ElEYHdmoug8a3hLTPw-7MKk7c2xRKmnhMmRD5DW5552xLXmNBNrd7G_GSyoIA2iOoM9ENqeMQzulEPhzpRbshj6Em77Q3RnXZNSLpA_hHmeRquoh9mvmDfyDnAhmSp7McAmVf4rnUbBVcf6JByjr7KlPzMAMqdZAbqP0cO-8FEsw_koKc61mFWvtXYnHIGOY2d2RD9v0PSw

