
Agenda medewerkersbijeenkomst 
zondag 18 sept 2022	
16:00 – 18:00



Agenda

� Opening door Jantine 

� Financiën, hoe staan we ervoor en waar willen we heen? Mechteld 

� De nieuwe verhuurder/subsidieverstrekker Gemeente Amsterdam 
Mechteld 

� Betrokkenheid verschuift naar een volgende bijeenkomst (Titi is ziek) 

� Klantreis, hoe richten we dat in? Jantine 

� Ovatic, wat is dat? Sara  



Wat willen we zijn?  

�Een theater 
�Een ontmoetingsplek 
�Een podium voor ideeën uit de stad 
�Een montage/try out plek (begin van de keten) 
�……….. 



Wat is er nodig om dit te zijn? 

�Kennis 
�Betrokken mensen (Bezoekers, medewerkers) 
�Geld 



Kennis 

� Zakelijk 
� Artistiek 
� Marketing 
� Kantoorzaken 
� Systemen 
� Theatervoorstellingen/muziek/

cabaret/jeugd etc 
� Wat er in de stad leeft 
� Educatie 

� Financiën 
� Horeca 
� Gastvrijheid 
� HR 
� Films en projectie 
� Techniek 
� Facilitair  
� Besturen 
� ……………. 



Risico

�Veel kennis bij medewerkers 
�Veel kennis zomaar weer weg 
�Geen continuiteit 



Betrokken mensen 

�Bezoekers 
�Vrijwillige medewerkers 
�Betaalde medewerkers 
�Gemeenteraad en ambtenaren 
�Ondernemers 
�……………….. 



Geld 

�Podiumactiviteiten (cultureel en commercieel) 
�Subsidies en fondsen 
�Verhuur 
�Horeca 
�Vrienden 
�Adverteerders/sponsoren 



Begroting 2023 verschillen t.a.v. eerder 

� Eindbedrag 450.000 ipv 300.000 
� LASTEN:  Alle functies opnemen als betaalde functie 
   VB Marketing, systeembeheer, HR 
� BATEN: Veel hogere subsidie aanvragen 
   Meer uit de markt halen 



Podiumactiviteiten 10% 

�Regulier leveren geen geld op 
�Cabaret/film en pubquizen leveren ong 10% 
�SKIP 
�Prognose is geen volle zalen…. 



Subsidies en Fondsen  
nu 30%  moet naar minimaal: 50% 

�Gemeente Weesp/Amsterdam 

�Provicie NH 

�AFK 

�FPK  

SKIP 
Kickstart  

� RABO  

Club Support 

Coöperatief Fonds 
�MAEX 
�Drosthagen 
�……………. 



Verhuur 15% moet naar 15% van een dubbel 
bedrag 

�Bedrag is incl horeca en techniek uit verhuur 
�Commercieel 
�Cultureel 
�Maatschappelijk 



Verhuur Beleid herijken  

  

� Feesten goed plannen en niet te vaak 
� Beter afstemmen wanneer iets wel/niet mogelijk is 
� Uitkijk zonder medewerkers (zonder tap) 
� Prijzen omhoog voor commercieel 
� Prijzen omlaag voor repetities overdag 
� Sturen op zakelijke markt voor Uitkijk overdag  
� Sturen op culturele markt voor zaal overdag 
� …………. 



Horeca 

�5% moet liefst naar 10% (incl horeca uit verhuur 10%) 

Prijzen in de gaten houden 
Slim inkopen bv Grote flessen bij verhuur 
Zorgvuldig tappen 
Avond verlengen met muziek  
Hapjes 
………………….. 



Vrienden/adverteerders/sponsoren 

�10% moet naar 15% 
�Gaat heel goed met hartsvrienden 
�Sponsoren heel lastig op dit moment 
�Adverteerders via Theaterwijzer 



Waarom een hogere bijdrage van Amsterdam en AFK 
vragen? 

� Continuiteit 
� Ambities (meer gastvrijheid bieden, minder overbelasting van 

medewerkers, betere faciliteiten, meer doen aan inclusie, 
� Meer doen met/voor de scholen, City Speelt weer goed opzetten, 

meer betekenen voor amateurs, cafe opnieuw inrichten en evt ooit 
terras……) 

� Noodzaak investeren in kennis en middelen 
� Vergelijking andere theaters 



Wat als we het niet krijgen? 

�Afschalen 



Relatie met Amsterdam 

�Moet vorm krijgen 
�Gesprekken 
�Noodzaak om ons meer te ondersteunen 
�Nog geen visie door hun geformuleerd 
�Visie vanuit ons presenteren 
�Eigenaar pand  



Stavaza fondsen 

�SKIP toegekend 
�Kickstart opgeheven maar nog wat geld over 
�NH Bezwaar 
�AFK 21 september start 
�Gemeente Amsterdam 1 oktober deadline 



Data  

�Zaterdag 19 november viering 30-jarig bestaan  
�Vrijdag 23 december volgende medewerkersbijeenkomst  


