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Stadstoneel werkt volledig projectmatig en is voor de financiering van haar producties en activitei-
ten afhankelijk van eigen inkomsten via kaartverkoop, giften, ondersteuning in natura en dergelijke. 
Voorts vragen we voor onze producties subsidie bij overheidsfondsen, de Gemeente en ondersteu-
ning van private fondsen. Indien nodig organiseren wij een crowdfunding. 
 
Het jaar 2020 is het eerste traject van Spelen Met Tijd, gefinancierd door ZonMw en de gemeente 
Amsterdam stadsdeel Zuid, in maart vanwege de uitbraak van Corona onderbroken en onder 
strikte maatregelen weer opgestart in oktober van dat jaar. De besloten presentaties van het eerste 
traject waren in februari 2021 zonder publiek maar voor camera. Hiervoor was extra financiering 
ad. €2000 bij ZonMw aangevraagd. 
In 2021 heeft Corona wederom veel activiteiten van Stadstoneel verstoord. Toch zijn we in staat 
geweest om pilot-project HET PLEIN, gefinancierd door het Fonds CultuurParticipatie (FCP) en de 
gemeente Amsterdam, in de maanden mei tot en met september uit te voeren.  
Ook het tweede traject van project Spelen Met Tijd is najaar 2021 vervolgd en dit keer voor 
genodigden en camera afgerond begin 2022.   
De honoraria in 2021 zijn zowel voor project Spelen Met Tijd als project HET PLEIN en omvatten 
samen €28.870. 
Vanwege gebrek aan een eigen kantoor en werklocatie zijn we genoodzaakt onze contacten te 
ontvangen in openbare gelegenheden wat de nodige representatiekosten met zich meebrengt. 
Daarnaast hebben we voor het zoeken naar Coronaproof repetitieruimtes en de uitvoering van 
HET PLEIN veel contact met lokale ambtenaren gehad in openbare gelegenheden. Voor het FCP 
hebben we voor zowel HET PLEIN als voor het tweejarig project Op ’t Maaiveld diverse 
ontmoetingen gehad met potentiële samenwerkingspartners uit het sociale domein. Ook dit 
verhoogde de kosten aan representatie. Het jaar 2021 is er voor publiciteit en representatie €941 
uitgegeven waarvan €695 voor publiciteit en drukkosten. 
In 2021 is het plan voor het tweejarig project Op ’t Maaiveld ontwikkeld en voorgelegd bij diverse 
fondsen. Lang Leve Kunst-fonds heeft ons voor een jaar €10.800 toegezegd. Het 
Maagdenhuis/Brentano’s zegde €10.000 toe en Steunfonds Bja-cow heeft €21.700 toegezegd 
waarvan €10.000 in december 2021 al op de rekening is gestort. Bij het FCP is maart 2022 de 
resterende dekking van €67.000 aangevraagd. Juni 2022 verwachten wij hierover de beslissing. 
De aanvang van Op ’t Maaiveld is gepland in september 2022. 

 

We vertrouwen erop dat 2022 net zo succesvol wordt als 2021. 
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