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Het overeindhouden van de toegankelijkheid van de Theatercollectie na 2021 
 
 

Doelstelling 
Stichting TiN heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het bewaren en levend 
houden van het erfgoed van het Nederlands theater. 
De Stichting heeft daartoe een grote nationale theater-erfgoedcollectie in eigendom, 
waarvan de waarde in 2011 werd geschat op € 69 mln. Het beheer van deze collectie is - 
sinds de volledige stopzetting van de ondersteuning door het rijk - gedelegeerd aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) voor de som van € 3,5 mln. De kerntaak van de 
Stichting is daarmee geconcentreerd op het toezien op het naleven van de 
beheersovereenkomst die voor 30 jaar, ingaande 1 januari 2013, is overeengekomen 
tussen de Stichting en de UvA. De UvA rapporteert jaarlijks aan de Stichting over de 
uitvoering van de beheersovereenkomst (‘Terugblik’). Daarnaast rekent de Stichting het 
tot haar taak om samen met de UvA de collectie, tegenwoordig Theatercollectie geheten, 
levend te houden door nieuwe aanwinsten te bevorderen en het gebruik van de collectie 
door wetenschappers, professionals uit de theaterwereld en liefhebbers te stimuleren. 
 
Focus 2018 – 2021 
De betrokkenheid van de theaterprofessionals, wetenschappers, studenten en 
liefhebbers van theater bij de Theatercollectie is in de vorige beleidsperiode ondanks 
kleine verbeteringen te weinig gerealiseerd. Daarvoor is meer menskracht nodig dan de 
UvA biedt. Bovendien, de tijd dringt. In 2021 raakt de reserve van € 3,5 mln , die wij in 
2013 overhevelden naar de UvA, op. Tegen die tijd moet een jaarlijkse financiering 
geregeld zijn van ongeveer €500.000 per jaar ter voorkoming dat daarna ‘het slot op de 
deur’ moet. 
We zetten daarom in op: 

a. meer ondersteuning van de beheerder bij het ontwikkelen en uitvoeren van het 
verwervings- en ontsluitingsbeleid (bijvoorbeeld bij formuleren en uitvoeren van 
een gedegen marketingplan daarvoor); 

b. de werving van verdere particuliere fondsen. De Stichting heeft de Culturele 
ANBI status. Dat maakt onder voorwaarden donaties aan de Stichting voor 125% 
aftrekbaar; 

c. rijksondersteuning vanaf 2021 als ‘verweesde collectie’ (in termen van de 
Erfgoedwet). 

 
Bestuur en verantwoording 
Het bestuur van de Stichting TiN bestaat uit bestuursleden, die hun werkzaamheden om 
niet verrichten. Het bestuur legt jaarlijks inhoudelijk zowel als financieel 
verantwoording af en plaatst deze op de website (bestuursverslag en jaarrekening). 


