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1. Algemeen
De Stad Speelt is een theatercollectief dat in 2019 is samengesteld uit 22 Amersfoortse
acteurs en makers. Het collectief richt zich enerzijds het vergroten van betrokkenheid van
Amersfoortse makers bij het theateraanbod in de stad, anderzijds op het toegankelijk maken
van theater op een manier die dichtbij het alledaagse leven van Amersfoorters staat.
Dit verwezenlijken we door op verschillende locaties in de stad op te treden en daarin
actieve samenwerking te zoeken met sleutelfiguren en -organisaties die ook tot doel hebben
om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van de stad.
Onze doelstellingen
•

Het ontwikkelen van nieuwe theaterprojecten vanuit de kracht van improvisatie;

•
Amersfoortse actualiteiten en locaties toegankelijk maken en onder de aandacht
brengen;
•
Waardering uiten voor onze makers middels vergoeding volgens Fair Practice Code

2.
Voorstellingen 2020
2020 was een bewogen jaar voor De Stad Speelt. Een half jaar na de opstart van onze

stichting werd duidelijk dat de maatregelen rondom corona ook gevolgen kreeg voor onze
organisatie. Bij onze terugblik hebben we gelukkig kunnen constateren dat we ons plezier
voor theatermaken en samenwerken hebben weten te behouden. Waar in 2019 de oprichting
centraal stond, stond 2020 in het teken van opbouwen. 2021 zal in het teken staan van
bestending en vooruitblikken.
In 2020 waren 18 acteurs, één muzikant, één videokunstenaar en één fotograaf verbonden
aan theatercollectief De Stad Speelt. Conform planning (m.u.v. voorstelling @KOSMIK, in
afwachting van openstelling) zijn de volgende voorstellingen in 2020 gerealiseerd:
1.

de Kamers in Vathorst: 1 februari 2020

2.

Bibliotheek Eemhuis in Centrum: 8 maart 2020

Speciaal voor Bibliotheek Eemland en 75 jaar vrijheid schreef De Stad Speelt de basis van
een gloednieuwe voorstelling. De acteurs krijgen tegelijkertijd met het publiek het verhaal te
horen. Al improviserend, zoekend en experimenterend komen ze tot een voorstelling die
maar één keer gespeeld wordt en nooit meer terug komt.'
3.

Online serie Dé-Quaranté: april – aug 2020

4.

Nieuwe Normaal Theater, Landgoed Leusderend: 26 juli 2020

5.
Theater De Lieve Vrouw in Centrum, opening culturele seizoen 18 september 2020
(middag- en avondvoorstelling)
6.

Kosmik in Schuilenburg: datum in afwachting van versoepeling Covid-maatregelen

De (podium)kunstenaars van de Stad Speelt hebben door middel van improvisatietheater
Amersfoortse actualiteiten en locaties toegankelijk gemaakt voor een doorgaans volwassen
publiek dat met name Amersfoort, Soest, Leusden en Zeist komt. Het zijn veelal bezoekers
die interesse hebben in het ambacht van de makers en improvisatie en die meer te weten
willen komen over de locaties waar we optreden.
Tickets kosten € 17,50 per stuk; gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling: 50 personen.

Ten behoeve van de professionaliteit van onze spelers hebben we in 2020 twee workshops
georganiseerd. Deze werden verzorgd door Howard Dodemondt en Hugo Vos, beiden
tevens lid van het collectief. Voor de workshops hebben we kosteloos gebruik mogen maken
van de Laswerkplaats.

3. Overige activiteiten
In juli 2020 hebben we middels Crowdfunding via Voorde Kunst € 3550,- opgehaald
bij 120 donateurs voor het online project Dé-Quaranté
In september 2020 heeft De stad Speelt meegedaan met Rondje van de Stad, locatie:
Stad van Cahen
In het kader van LinC (opleiding Leiderschap in Cultuur Universiteit Utrecht) heeft
Fem Petraeus meegedaan met een traject/onderzoek naar Cultuurparticipatie in Amersfoort

De Stad Speelt Bijna Voorbij @Eemhuis, 8 maart 2020 .

4.

Ontwikkeling organisatie

Bij de opstart van De Stad Speelt hebben zich ruim twintig Amersfoortse makers
aangesloten bij De Stad Speelt. Gaandeweg het jaar werd geconstateerd dat de groep
dermate groot was dat het voor de leiding lastig werd om deze adequaat en binnen de

beschikbare uren te begeleiden. Aangezien de stichting kwaliteit van de voorstellingen
voorstaat is in het najaar de keuze gemaakt om de groep kleiner te maken met als doel meer
focus en een stevige basis. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe samenstelling van 7 acteurs,
één muzikant en één fotograaf.
Tijdens de voorstellingen Dé-Quaranté en Niet Normaal zijn we productioneel ondersteund
door vrijwilliger Sander Veeke.

5.
Financien
De stichting heeft in 2020 ondersteunde inkomsten kunnen genereren:
Subsidie gemeente Amersfoort
Fondsen (KF Hein en Cultuurfonds)
Provincie Utrecht
Omzet kaartverkoop (4 zenders)
Rondje van de Stad

23.750
5.000
2.345
2.874
800

85% van de begroting is besteed aan personele inzet. Van juni – december 2020 zijn de
standaardvergoedingen van de leiding op 80% van de oorspronkelijke begroting gezet i.v.m.
tegenvallende verkoop- en fondsresultaten wegens corona.

6.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit:
•
Eugen van Uppelschoten: ondernemer en regisseur van diverse
amateurtheatergezelschappen
•
Christel Ploeger: afdelingsleider stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, voormalig
manager Scholen in de Kunst
•
Judith Meijer: docent drama op JvO-gymnasium, voormalig bestuurslid van d’Amor
Het bestuur is onbezoldigd en volgt de voorschriften van Code Cultural Governance
Op 3 december 2019 heeft de belastingdienst Stichting De Stad Speelt aangewezen als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van deze aanwijzing kunnen
zowel particulieren als bedrijven op fiscaal vriendelijke wijze schenkingen, donaties en
legaten geven.

Vastgesteld op 11 mei 2021 te Amersfoort
Namens het bestuur van Stichting De Stad Speelt
Christel Ploeger, penningmeester
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Winst - en verlies rekening 2020
Gages makers
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