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Stadstoneel werkt volledig projectmatig en is voor de financiering van haar producties en 
activiteiten afhankelijk van eigen inkomsten via kaartverkoop, giften, ondersteuning in natura en 
crowdfunding. Voorts vragen we voor onze producties  subsidie bij overheidsfondsen en de 
Gemeente en ondersteuning van private fondsen.


In 2020 hebben we een start gemaakt met het ouderen project SPELEN MET TIJD

Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en Stadsdeel Zuid Amsterdam

voor een bedrag van €20.138. De regeringsmaatregelen in verband met de Corona pandemie 
maakt het niet mogelijk om het project dat net was begonnen uit te voeren. Wij kregen via Zon&w 
de opdracht het project budgetair neutraal op te schorten. Het eerste kwartaal is wel een 
honorarium uit gekeerd aan de artistiek en projectleider van dit project.


Door subsidie van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid en een gift kunnen de lopende 
kosten voor telefoon, internet, software en kantoorkosten worden gedekt.


In de periode van Corona is veel tijd gespandeerd aan het reorganiseren van Stadstoneel het 
voorbereiden van structurele samenwerking met andere organisaties. Daarnaast is er een project 
HETT PLEIN ontwikkeld en zijn daarvoor samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met HVO-
Querido en zijn er subsidie en fondsaanvragen gedaan bij Fonds Cultuur Participatie, de 
Gemeente Amsterdam ongedocumenteerde en StadsdeelZuid.

Stadsdeel Zuid heeft op dit project €3000 toegekend en gestort in 2020 en de gemeente 
Amsterdam heeft in het kader van ongedocumenteerden heeft €6500 toegezegd. !9 januari 2021 
kreeg de stichting de toezegging van Fonds Cultuur Participatie .

Ook is in 2020 contact gelegd met Bas Barten in het kader van een project Bomen met Kinderen 
dat in de ontwikkelingsfase is en in 2022 zijn uitvoering zal krijgen.


In dit jaar hebben we aan honoraria €2480 uitgekeerd en  aan vaste lasten en lopende kosten in 
het kader van Spelen met Tijd  €2310 en aan representatiekosten €372. Dat is in totaal €5112.

We hebben een reserve van €15018 voor het project Spelen Met Tijd en €3000 voor HET PLEIN.
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