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2. Bestuursverslag 2020

Stichting Nineties Productions (hierna aangeduid als Nineties) is op 20 januari 2014 opgericht door Anne
Maike Mertens en Yannick Noomen met als doel de ontwikkeling en realisatie van interdisciplinaire (en
internationale) uitvoeringen in de theaterpraktijk; het concept theater breder en open benaderen, zodat een
nieuw en jong publiek bereikt kan worden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2020 is het laatste jaar dat Nineties binnen de Tweejarige regeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
structureel ondersteund werd, deze tweejarige ondersteuning liep tot en met 31 december 2020. De
stichting heeft in 2020 haar eerste vier jaren-aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten en het
Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de periode 2021-2024. Deze aanvragen zijn beiden positief
beoordeeld en gehonoreerd.

2020 is door de coronapandemie een ander jaar geworden dan gepland, de geplande locatievoorstelling
Memento Mori is van vorm veranderd en heeft desondanks voortgang gevonden. Voor deze voorstelling is
externe financiering aangevraagd, alle fondsaanvragen zijn gehonoreerd. Daarnaast heeft Nineties in
december 2020 een benefietactie opgezet waarbij i.p.v. het gebruikelijke diner ‘warmte pakketten’ zijn
verkocht. Het project Stoffige Stukken is door de coronamaatregelen verschoven en aangepast naar 7 en 8
mei 2021.

Mede artistiek leider Floor Houwink ten Cate besloot vanaf de zomer van 2020 haar eigen pad te gaan
volgen. Ze stopte bij Nineties en gaat zich richten op haar eigen makerschap als schrijver/regisseur. Ook
zakelijk leider Bjorn Jansen is gestopt bij Nineties. Hij gaat zich focussen op zijn werkzaamheden bij Bureau
Berbee. Vevi van der Vliet is als creatief producent toegetreden tot de organisatie. Yannick, Anne Maike en
Vevi gaan samen uitvoering geven aan de lopende projecten en samenwerkingen die op de planning staan in
het nieuwe Kunstenplan. Vanaf januari 2021 treed Carly Renwarin als marketing strateeg toe tot de
organisatie.

Memento Mori, foto Julian Maiwald
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2.a.1. Toelichting en reflectie op gerealiseerde activiteiten

2020 begon met de laatste speelbeurten van Nineties’ eerste grote zaalvoorstelling Under Pressure in
coproductie met BOG. en Het Zuidelijk Toneel. Begin maart speelde zowel Merkel als Noir reprise
voorstellingen (gelabeld als Plug en Play activiteiten). Half juni ging Memento Mori in première voor zowel
online als offline publiek, deze voorstelling heeft (in navolging van alle corona regels) getoerd tot en met half
november.

Producties
Toen Nederland half maart 2020 in haar intelligente lockdown ging veranderde de pre-productie voor de
locatievoorstelling Memento Mori drastisch. Nineties wilde met Memento Mori een ode aan de
vergankelijkheid en afstand tot onze eigen sterfelijkheid maken, maar de realiteit haalde dit idee in. De
Coronacrisis is wellicht meer een memento mori dan we allen ooit konden voorzien. De omstandigheden
dwongen Nineties tot aanpassing van zowel concept, inhoud als vorm van de voorstelling. Maar Nineties zou
Nineties niet zijn: het is gaan omdenken en heeft nieuwe kansen gecreëerd waar anderen onmogelijkheden
zien. Waar Memento Mori een dansritueel zou worden om samen met het publiek ‘de dood in de bek te
kijken’, werd de thematiek nu vanuit een ander perspectief benaderd. Het loslaten van de oude vorm werd
metafoor voor de digitale theatrale versie. De makers gaven zich over aan de nieuwe, digitale werkelijkheid.
Door middel van green screens creëerde Nineties een eclectische live videoclip waarin elektronische muziek,
meerstemmige zang stukken, flarden filosofische teksten en vervreemdende bewegingssequenties samen
een theatrale trip naar de digitale oneindigheid en terug vormen. Door het publiek rechtstreeks aan te
spreken en visueel te implementeren, werd een gezamenlijke live ervaring gecreëerd.
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In korte tijd is in samenspraak met het bevlogen team een vorm ontwikkeld waarbij Memento Mori doorgang
kon vinden en de actuele ontwikkelingen, bijpassende gedragsvoorwaardes van het publiek in ogenschouw
nam. Het publiek kon kaartjes kopen voor een voorstelling die zowel on als offline tegelijk speelde. Online
was de voorstelling bij te wonen via Zoom en offline keek publiek naar een making off van deze online
presentatie.  Het is gelukt om online publiek een zichtbare rol te geven in het online beeld en op bepaalde
momenten te kunnen laten participeren in de voorstelling. Met deze online voorstelling verkent Nineties de
grenzen van de online theater. Om dit te bewerkstelligen hebben is het technische team uitgebreid met
videokunstenaar Karl Klomp en sound producer Sam Jones die ervaring hebben met het online presenteren
van voorstellingen. De voorstelling is in première gegaan op Over het IJ Festival en is daarna op tour gegaan
door het land.

Publiek (Memento Mori, plug & play, overige activiteiten)
Nineties heeft in 2020 in totaal 42 voorstellingen gespeeld voor 1.668 bezoekers (= 6 Under Pressure, 2
Merkel, 1 Noir, 1 Memento Mori openbare repetitie en 31 Memento Mori, er zijn door COVID-19 vijf
voorstellingen geannuleerd).

- Under Pressure, speelde zes keer in diverse grote zalen voor 230 mensen (waarvan 4 vrijkaarten).
- Merkel, speelde haar tweede reprise op 6 en 7 maart in Theater Bellevue voor 360 (waarvan 3
vrijkaarten) mensen.
- Noir, speelde op festival Krasnapolsky op 8 maart voor 100 mensen
- Warmte pakket: Nineties verkocht ter vervanging van het benefietdiner 40 goed gevulde warmte
pakketten (à 100 euro, investering 50 euro) aan een mooie groep van donateurs/vrienden/theaterfestival.
- Memento Mori: 294 bezoekers tijdens Over het IJ Festival. 614 bezoekers van september tot en met
november (waarvan 224 via ons eigen verkoopsysteem en via Nineties 6 vrijkaarten). Memento Mori werd
getoond op het online programma van Oerols’ imaginaire eiland, er keken 30 mensen, en Nineties ontving
hiermee een nominatie voor de Joop Mulder Plak. Het is voor deze voorstelling niet mogelijk de gebruikelijke
bezettingsgraad te formuleren, meermaals stond de maximale offline publiekscapaciteit op 30 personen
vanwege de coronamaatregelen. Online stond de capaciteit op 100, daar was er van september tot en met
november een gemiddelde bezettingsgraad van 40%. In het begin van de tour was dit 20% wat al snel steeg
naar 40% en eindigde in Tilburg met een bezetting van 100%.

Nineties had als doel om met Memento Mori het artistieke experiment centraal te stellen, nog niet eerder
was het internet de locatie voor een voorstelling, er is hard gewerkt de grenzen van deze hybride
theatervorm op te zoeken. Het tweede doel was om een jonge doelgroep het theater in te verleiden. Dat is
door het presenteren van dit online werk zeker gelukt. Het aantal jonge mensen, studenten van diverse
kunstopleidingen groeiden per speelbeurt. Meermaals werden interessante online nagesprekken gevoerd
met studenten van o.a KASK en de HKU.
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Pers
Inhoudelijk wilden we een oefening in loslaten van al wat eindig is portretteren. Zo maakten we een reis naar
de oneindigheid om met een herwaardering weer terug te komen in de eindigheid die het leven heet. Hierbij
gebruikten we het medium en de digitale wereld als metafoor voor de oneindigheid/de dood. Voor ons is
gezamenlijkheid een sleutel, doordat het onze individuele pijn/verdriet/angst relativeert. Bij het maken van
deze online productie is het creëren van een collectieve ervaring van het nu en daarmee een livestream
ontstijgen het uitgangspunt geweest. Dit is gelukt en Nineties heeft dit terug gekregen van zowel publiek,
programmeurs als pers. Met Memento Mori zijn de eerste stappen gezet binnen digitaal theater en we zetten
onze zoektocht naar de potentie en mogelijkheden van dit medium voort.

Met Memento Mori is een relatief groot publiek bereikt, het heeft een plek gegenereerd in het discours
rondom online theater. Er is persaandacht geweest van De Volkskrant, NRC, Parool, Theaterkrant en de
VPRO.  Er zijn verschillende stage aanvragen geweest, er zijn aan de hand van Memento Mori twee
universitaire essays geschreven en zal er ook in ons volgende online project een master student een thesis
schrijven over de verschuiving binnen podiumkunsten en de invloed op publiekservaring.

Nineties toonde voor Oerol 2020 een openbare repetitie, dit moment leverde een nominatie voor de Joop
Mulder Plak op. ‘’Op Het Imaginaire Eiland speelde Nineties Productions een open repetitie voor deze nieuwe
voorstelling Memento Mori. Deze voorstelling - die oorspronkelijk tijdens Oerol in première zou gaan - hebben
zij op zeer creatieve wijze omgebouwd naar een digitale ervaring waarbij zij in het nieuwe landschap van de
digitale wereld los zijn gegaan. Hierin zijn zij op zeer actuele wijze te werk gegaan door beschikbare
elementen naar hun hand te zetten. Zij hebben op mooie wijze de thematiek van de vergankelijkheid los
weten te weken van het sterfelijke. Inmiddels heeft Nineties de voorstelling doorontwikkeld tot het
eindproduct; de voorstelling die tijdens Over het IJ Festival in première ging. Deze is zowel online als fysiek bij
te wonen voor twee heel verschillende ervaringen.’’

Zo schreef de Theaterkrant: ‘’In een semi-digitale theatrale woestenij nemen de performers van Nineties
Productions hun publiek mee in een psychedelische, immersieve trip waarin ze zich verzoenen met
vergankelijkheid. In (digitale) gezamenlijkheid vallen we in deze zestig minuten durende performance ‘in and
out of eternity.’’

Publiek noemde het meermaals een intieme ervaring en spraken hun verbazing uit over hoe dichtbij het
voelde. Het NRC schreef: “Het is geen gelikte film, eindeloos gemonteerd, maar mensenwerk, gemaakt op
het moment dat je er naar kijkt.”. Theatertijdschrift Scènes roemt Nineties inventiviteit: over Memento Mori:
POËTISCH EN INGENIEUS PLAATJESBOEK. Nineties Productions blijft zichzelf en haar toeschouwers verrassen
met eigentijds muziektheater.
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Nineties ontving ontroerend commentaar van deelnemers van de wijkjury:

Ellen Staalberg: “Ik zag eenzaamheid in de nieuwe werkelijkheid. Ieder in zijn eigen beeldscherm. We
kijken nu allemaal mee op een scherm. Er is herkenning want je kent elkaar. Blij met dit contact voor nu. Dat
is de verbinding en maakt me gelukkig”.

Sylvia Tettero: “De boodschap van de voorstelling vind ik bij de huidige tijd passen. We worden
overvallen door iets van buiten onze invloed en dat ontregelt ons ontzettend. Dat zegt ook iets over hoe
we ons leven als vanzelfsprekend leven, recht op geluk, recht op zekerheid, recht op eeuwigheid hiervan.
Wij als regisseur van ons recht op het maximale, denken ons leven in de hand te hebben. De corona crisis
haalt ook bij mij die zekerheid weg. Ik merk dat ik sneller boos ben en me sneller irriteer. Ik trek me wat
terug in mijn eigen cocon, heb genoeg aan mezelf. Het fijne aan samen de online voorstelling zien was
voor mij elkaar we te zien, te voelen dat ik ergens bij hoor. Geen fysieke nabijheid, maar spirituele
nabijheid. Memento Mori vertaalde visueel het besef dat zekerheden niet bestaan, dat er geen eeuwig
recht op geluk bestaat, leren leven alsof het je laatste dag is. Ik ben ook maar een mens, met een beperkt
bestaan, maar wel een onderdeel van een groter geheel waarin ik voor leef. Die gedachte geeft mij
troost.”

Frida Hayatmahomed: “Voor mij is deze lockdown periode zo kostbaar. Het naar binnengaan,
aandacht hebben voor Frida. Ik omring mij nu met wat en wie er werkelijk toe doet. Ik ben een
geluksvogel ik voel mij gelukkig, vredig beschermd en vrij. De performance van Memento Mori vond ik
prachtig en het camerawerk super. Een nieuwe ervaring voor mij.”
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Nineties intern in beweging
De komende jaren blijft er ingezet worden op het creëren van relevante en ontregelende voorstellingen.
Yannick en Anne Maike blijven zich ontwikkelen als maker/speler/regisseur. Daarnaast is er de wens de
rol als curator te professionaliseren. Een bredere kijk binnen het artistieke team op makerschap en
producentschap is hiervoor nodig. Daarom is creatief producent Vevi van der Vliet vanaf augustus tot de
artistieke kern toegetreden. Vevi heeft zich in haar carrière, o.a. als algemeen directeur van ISH,
ontwikkeld tot een bijzonder creatief denker en doener. Haar visie sluit naadloos aan bij de ambities van
Nineties en door haar expertise is haar plek in het artistiek koersbepalende team van groot belang. Er zal
ook gebruik gemaakt worden van haar grote netwerk van makers met een diverse culturele achtergrond.

De focus blijft op het bereiken van jong divers nieuw publiek dat we vooral buiten het theater vinden.
Hierom is er de ambitie Nineties als merk sterker te profileren. Dit staat soms haaks op hoe theaters hun
marketing (conventioneel) aanvliegen. Deze tijd vraagt om nieuwe (marketing)tools. Daarom heeft
marketingstrateeg Carly Renwarin Nineties het afgelopen jaar geadviseerd en zal zij vanaf 2021 als
kernlid het collectief versterken. Carly heeft met haar ervaring bij Vice, Paradiso en de VPRO de nodige
expertise om een commerciële en culturele strategie te ontwikkelen en Nineties ook buiten het reguliere
theatercircuit te positioneren.

Deze verandering in artistieke koersbepaling is noodzakelijk om de gestelde missie en doelen voor
2021-2024 te gaan behalen. De nieuwe artistieke samenwerking kan niet functioneren zonder goede
ondersteuning. In 2020 hadden we niet zonder onze solide backoffice gekund en zijn wij de gemeente
Amsterdam dankbaar dat wij in staat zijn gesteld om met de steunmaatregel deze freelancers te kunnen
betalen voor de extra inzet die door COVID-19 nodig was het afgelopen jaar. Ook in 2021-2024 werken
we vast samen met Esra Merkel voor marketing, Floris Vermist als technisch producent. Productieleiders
Merel Hobrink en Sam Kosterman en toneelbeeld ontwerper Julian Maiwald. Daarnaast wordt Nineties
bijgestaan door het bestuur: Nicolien Luttels (voorzitter), Steven Wiggers (penningmeester) en Joep
Grooteman. Carly is uit het bestuur vertrokken en Joep Grooteman heeft haar rol overgenomen per 1
februari 2020. In 2021 gaan we actief op zoek naar versterking van het bestuur en heeft diversiteit de
focus.

Memento Mori, foto Julian Maiwald
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2.a.2. Samenstelling van het publiek

Bezoekers laten zich kenmerken door hun relatief jonge leeftijd (25-40), studerend en net werkend. Ze
worden getrokken door de muziek en sfeer. Ook online weten we een relatief jong publiek te bereiken.

Bij Merkel is een relatief ouder publiek getrokken en dit publiek wisten de theaters ook voor de (online)
voorstelling Memento Mori te interesseren. Door het internet als locatie te benaderen en Memento Mori
ook voor een digitaal publiek, met dit publiek op de eerste rij, te spelen, heeft de zichtbaarheid van
Nineties vergroot. Met ons trouwe theaterpubliek bleven we verbonden en een nieuwe generatie, dat de
digitale kunst, games en online wereld kent, hebben we te weten interesseren voor ons theater. Opnieuw
hebben zo veel nieuwe bezoekers Nineties leren kennen. Nineties heeft even moeten zoeken naar de
andere kanalen waarop de generatie die geïnteresseerd is in digitale kunst te bereiken zijn.  Via de
Hogescholen van de beeldende kunsten, onder andere in Den Haag en Arnhem, maar ook met behulp
van Sonic Acts Festival en contact met V2 Rotterdam hebben we ook dit publiek aangeboord en hopen
wij in de toekomst dat zij te interesseren zijn voor andere locatievoorstellingen.

Bij Under Pressure was het publiek relatief jong. De voorstelling speelde in de grote zaal van de theaters
waar de jongere generatie niet altijd makkelijk de weg naartoe vindt.

Qua diversiteit in het publiek valt er voor Nineties nog een slag te slaan. We hopen mede door de
toekomstige samenwerking met Likeminds en casting/programmering van diverse performers en makers
dat wij een divers publiek weten te enthousiasmeren en te behouden. We hopen met onze verhalen en
genoemde samenwerkingen een herkenbaar verhaal te vertellen en afspiegeling te zijn voor een breder
publiek.

2.a.3. Belangrijke stakeholders 2020

In 2020 zijn Nineties’ belangrijkste partners Theater Bellevue, Oerol, Het Nationaal Theater, theater de
Nieuwe vorst en Over Het IJ Festival.

Theater Bellevue heeft altijd een plek geboden voor de voorstellingen van Nineties, maar is ook inhoudelijk
een goede sparringpartner. Ook financieel springt Bellevue bij waar nodig.
Vanuit een programmerende partij is Oerol steeds meer een partner geworden met wie Nineties een
artistieke dialoog kan onderhouden over koers en visie.
Nineties is een graag geziene gast bij Het Nationale Theater, waar inmiddels in iedere zaal een productie
heeft gespeeld: van Zaal 3 tot de Koninklijke Schouwburg en op verscheidene alternatieve locaties in Den
Haag.
In het verlengde hiervan moet ook De Nieuwe Vorst genoemd worden in Tilburg die al Nineties’ werk
programmeert. Toen Under Pressure in de schouwburg van Tilburg speelde heeft De Nieuwe Vorst haar zaal
leeg gehouden en meegeholpen qua marketing om haar publiek ook naar de schouwburg te krijgen.
Vanuit de drive het land in te bewegen wordt Theater aan de Rijn/De Nieuwe Oost Arnhem als stad aan
onze speellocaties toegevoegd. In 2020 is een eerste samenwerking ontstaan doordat zij ‘last minute’ twee
dagen Memento Mori hebben geprogrammeerd in een door de lockdown dicht theater.
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Ook Over Het IJ Festival is nieuw als samenwerkingspartner. Memento Mori is ondersteund doordat
voordelig de montageplek gebruikt kon worden. Voor toekomstige projecten zoals Nineties Lab wordt
samengewerkt op zowel artistiek als productioneel vlak.

Andere belangrijke stakeholders zijn collega-collectieven en generatiegenoten BOG., URLAND en Club
Gewalt. Met hen worden ideeën gedeeld, wanneer een rol moet worden vervangen vallen ze in en worden
samen collectieve projecten zoals Broadcast Away TeeVee en Boulevard of Broken Scenes ontwikkeld. Ook
zakelijke, productionele en marketingtechnische kennis wordt gedeeld met elkaar. Met Club Gewalt zijn we
samen opgetrokken in de lobby naar de politiek. Met URLAND wordt bijvoorbeeld ook
publiciteitsmedewerker Esra Merkel gedeeld. Op deze manier proberen we ook publieksstromen met elkaar
te verbinden.

Een groot aantal van de theaters die Memento geprogrammeerd heeft, hebben door een gezamenlijk
aanvraag bij het Kickstart Cultuur Fonds Nineties een in corona tijd acceptabele uitkoopsom kunnen bieden.
Het feit dat deze theaters Nineties, als partij die nog niet structureel ondersteund werd, heeft geselecteerd
heeft Nineties als positieve duw in de rug ervaren.

2.a.4. kansen en bedreigingen: reflectie op 2020

Het was een intensief en ingewikkeld proces om de programmerende theaters van Memento Mori mee te
krijgen in het voorstel publiek theater online te laten ervaren. Er is gestuit op uitdagingen rondom
kaartverkoop, online promotie en communicatie. Het was zoeken naar het vinden van de juiste taal, zo wilde
Nineties niet geprogrammeerd staan als livestream, dit suggereert éénrichtingsverkeer en Nineties zoekt juist
naar dialoog. Theaters konden soms hun eigen kassasysteem niet aanpassen naar de verkoop van online
kaartjes. Maar er is gezocht en hard gewerkt door alle betrokkenen en naarmate de tour vorderde groeide de
online kaartverkoop. De laatste voorstelling in het voorjaar van 2021 werd gespeeld vanuit Delft, daar
zoomden meer dan 180 personen in.

Een van de belangrijkste leerpunten is de noodzaak van een flexibel team. Het digitale medium
vraagt logischerwijs veel tijd en aandacht en dwingt vaak voorgenomen keuzes/ideeën aan te passen. Het is
daarin een rigide medium, wat invloed heeft op vrijwel alles en daardoor iedereen; regie, spel, kostuum,
scenografie, audio, marketing, speelstijl, toegankelijkheid, publiek ervaring etc.

In het verlengde hiervan kan inhoud snel ondergeschoven raken in het zoeken naar werkbaarheid,
het investeren in een nog te ontdekken medium, maar ook de eindeloosheid aan mogelijkheden wanneer
virtueel ‘alles’ kan. Beperkingen opleggen had eerder een devies mogen zijn. Een voorbeeld hiervan is dat er
voor zowel fysiek als online publiek gespeeld werd en de focus werd geprobeerd te verdelen in spel. Dit
zorgde voor enerzijds een onbetrokken online publiek en anderzijds voor onduidelijkheid voor de rol van het
fysieke publiek. Pas in de week voor de première werd de keuze gemaakt alles voor de camera/het online
publiek te spelen en daarmee het offline publiek tot making-off publiek te maken, wat de voorstelling enorm
ten goede kwam.
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Nineties gelooft dat theater een kunstvorm in ontwikkeling is. Een ontwikkeling die serieus te nemen is en
daarom is verder onderzoek van belang. De neiging om bij online theater streams, camera’s en opnames te
gebruiken enkel als oplossing zou een gemiste kans zijn. Nineties moedigt het veld aan door te zoeken in
mogelijkheden om de publieksbeleving te ontwikkelen. Door het scherm als podium te benaderen, wordt het
scherm meer dan een portaal. Hiermee kan het een plek ansich worden die bijdraagt aan de ervaring van
een gezamenlijk hier en nu. Het erkennen van het publiek is in Nineties’ ogen daar ook een belangrijk
element in, waardoor er noodzaak is voor het kunnen waarnemen van je publiek in welke vorm dan ook
(chat/webcam/audio).

Memento Mori, foto Julian Maiwald
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Nineties heeft een SWOT analyse gemaakt om sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen in kaart te
brengen.

Sterkte Zwakte

Kansen

- werkt met een unieke eigen signatuur

- werkt zeer energiek met een grote pool
van betrokkenen

- flexibel team + ad hoc manier van
werken heeft mogelijk gemaakt snel te
kunnen schakelen en in te spelen op
verschuivingen op diverse niveaus in het
veld

- heeft zich door de noodzakelijk lobby
voor de meerjarige subsidie goed
gepositioneerd en zichtbaar gemaakt om
in het veld een stem te geven aan
generatie collectieven ea mid careers

-  Wil graag ‘ja’ op alle kansen zeggen.

- Hoge werkdruk ligt op de loer door het snelle
schakelen.

- Nineties is toegetreden tot meerjarig subsidie
stelsel en daardoor wordt de kans aangegrepen
de organisatie met meer structuur in te richten.
Omdat niet iedereen dezelfde tijds commitment
heeft is het belangrijk helderheid in
verwachtingen te creëren.

Bedreigingen

- Is zeer inventief met de middelen die
voorhanden zijn

- Werkt met een groot netwerk

- Heeft een hoge gunfactor

- Eigen inkomsten staan door de corona situatie
onder druk

- Doordat voor seizoen 21/22 de verkoop en
planning verschoven is komt voorbereiding onder
de druk te staan.

Nineties is na zes jaar en met negen succesvolle muziektheaterproducties zichtbaar als jonge groep en klaar
om een vaste plek in te nemen in het Nederlands theaterbestel. Er kan gesproken worden van een duidelijke
Nineties signatuur en een duidelijke Nineties visie. Nineties maakt muziektheatervoorstellingen op locaties
die het best bij de productie past. Ze zoeken hiervoor gelijkgestemde muzikale spelers of theatrale
muzikanten. Ze brengen de niet theaterbezoeker naar hun voorstellingen door hun onderwerpkeuze, die
altijd trending topic zijn of worden, en ook door het organiseren van buurtborrels, benefietdiners,
randprogrammering en verdiepingsavonden. Altijd laagdrempelig. Het is evident dat Nineties voor het
professionaliseren van de organisatie een investering in het team en backoffice moet doen om orde te
creëren om gezond het meerjarenplan in te gaan. Nooit hadden we gedacht zo’n vreemde situatie als de
coronapandemie mee te maken. Nineties heeft zelfs in 2020 laten zien een innovatief en flexibel
ondernemend gezelschap te zijn.
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2.a.5. Begroting 2021

Begroting 2021 Nineties Productions

BATEN LASTEN

Publieksinkomsten totaal 74,598.00 Totaal beheerslasten personeel 29,684.00

Totaal overige inkomsten 62,780.00 Totaal beheerslasten materieel 30,400.00

Totaal directe opbrengsten 137,377.00 Totale beheerslasten 60,084.00

Bijdragen private middelen 86,400.00
Totale activiteitenlasten
personeel 372,849.00

Totaal eigen inkomsten 223,777.00

Totaal activiteitenlasten

materieel 146,862.00

Meerjarige subsidie Fonds

Podiumkunsten 200,780.00 Totale activiteitenlasten 519,711.00

Meerjarig subsidie AFK 100,000.00

Incidentele bijdragen uit publieke

middelen 25,000.00

Totaal publieke subsidies en bijdragen 325,780.00

TOTALE BATEN 549,577.00 TOTALE LASTEN 579,795.00

Berekende Eigen Inkomensquote 0.41 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -30,238.00

Onttrekkingen aan
Bestemmingsreserves 30,238.00
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2.b. Analyse begroting en staat van baten en lasten en de balans

BATEN
Directe opbrengsten:
De jaarrekening wordt vergeleken met de in 2018 ingediende begroting. De directe opbrengsten van de
ingediende begroting 2020 zijn opgebouwd uit de inkomsten van project Nacht van de Collectieven,
Plug&Play en openbare repetities.

De in 2018 geplande locatievoorstelling (toen Cash Machine/nu Memento Mori) is geen onderdeel
geweest van de tweejarige financiering van Amsterdams Fonds voor de Kunsten en maakt daarom geen
onderdeel uit van deze begroting. De jaarrekening van Nineties is een overzicht van alle activiteiten.

In het begin van 2020 heeft de voorstelling Under Pressure nog gespeeld en is een deel van de bijdrage
van 2019 geboekt in 2020.

De jaarrekening van 2019 is representatief voor hoe Nineties Productions werkt: ad hoc worden een
groot aantal aan festival/plug&play/buitenland boekingen gedaan. Deze voorziene onvoorziene
voorstellingen zijn in 2020, door COVID-19, uitgebleven.

Het project Stoffige Stukken dat in plaats van de Nacht van de Collectieven zou spelen in het najaar van
2020 is door COVID-19 verschoven naar mei 2021.

De totale directe opbrengsten zijn 19.094,- euro hoger uitgekomen dan begroot (kolom begroting 2020),
maar, door COVID-19, 56.967,- euro minder dan het in 2019 behaalde directe opbrengsten.

Overige subsidie gemeente Amsterdam is de steunmaatregel van de Gemeente Amsterdam. Wij zijn de
Gemeente Amsterdam dankbaar dat wij met deze steun het tekort aan directe opbrengsten hebben
kunnen herstellen.

Incidentele subsidie en bijdrage private middelen:
Het project Memento Mori maakte geen onderdeel uit van de ingediende begroting. Voor dit project is er
projectsubsidie toegekend uit private middelen door Fonds 21, Stichting Melanie en Prins Bernhard
Cultuurfonds en uit publieke middelen door Amsterdams fonds voor de Kunsten en Fonds
Podiumkunsten.

Noir, foto Julian Maiwald
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LASTEN
Beheerslasten personeel:
De zakelijke en artistieke leiding is hoger dan begroot en dat heeft te maken met de extra
werkzaamheden voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024 en zaken omtrent COVID-19.
Personeel overig zijn advieskosten voor het schrijven van het Kunstenplan 2021-2024.

Beheerslasten Materieel:
In verband met afrekening Memento Mori en voor het eerst een accountantsverklaring i.p.v. een
samenstellingsverklaring zijn de administratiekosten hoger dan begroot of de realisatie van de jaren
hiervoor.

Activiteitenlasten personeel:
Activiteitenlasten personeel zijn hoger uitgevallen omdat vanaf augustus Nineties een andere
organisatiestructuur is gaan toepassen en de zakelijk leider en een lid van de artistieke kern zijn
omgevormd naar een creatief producent. Ondanks dat COVID-19 ervoor zorgde dat er ad hoc geen
activiteiten meer geprogrammeerd werden zijn de voorbereidingen van projecten doorgegaan en is het
locatieproject Memento Mori aangepast waardoor er een volledige tour gespeeld kon worden. De extra
werkzaamheden die door COVID-19 nodig waren, zijn door de artistieke/zakelijke kern, productie,
publiciteit en techniek gedaan. Er moest continu bijgestuurd worden. Door de steunmaatregel heeft
Nineties al deze freelancers als ook alle artiesten en technici voor hun investeringen als voor het op
laatste moment geannuleerde voorstellingen kunnen betalen.

Activiteitenlasten materieel:
De activiteitenlasten materieel zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door de technische
investering die gedaan is voor Memento Mori, een online voorstelling vraagt om een andere
theatertechniek. De repetitie kosten daarentegen zijn lager uitgevallen, er werd digitaal vanuit huis
gerepeteerd.

Instrumenten:
Het bedrag voor de instrumenten is lager dan begroot en realisatie in 2019. Dit komt doordat de Plug &
Play activiteiten sinds maart 2020 niet meer mogelijk waren.
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Staat van baten en lasten en de balans

Stichting Nineties Productions heeft ultimo 2020 een exploitatieresultaat van   50.727 euro.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het
resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.

Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2020 8.990 euro.

Het saldo van de bestemmingsreserve is ultimo 2020 59.948 euro.

De Bestemmingsreserve is gereserveerd voor Stoffige Stukken, Internationaal (specifiek Billy the Kid in
China) en Plug&Play,  omdat al deze projecten door COVID-19 zijn doorgeschoven naar 2021.

Het bestuur van Stichting Nineties Productions heeft geadviseerd om de komende jaren de algemene
reserve verder op te bouwen. Dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Nineties zal vanaf 2021
een structureel gefinancierde organisatie zijn met twee werknemers met een minimaal dienstverband van
70%. Deze organisatiestructuur en de huidige tijd heeft de noodzaak van een algemene reserve
bestendigd. Het bestuur is de Gemeente Amsterdam erkentelijk dat met de steunmaatregel Nineties in
staat is gesteld de flexibele schil van betrokken freelancers te kunnen betalen voor de extra
werkzaamheden die zij het afgelopen jaar door alle Corona gerelateerde zaken hebben moeten verrichten.

Liquiditeit en solvabiliteit

2020 2019
Current Ratio 2 1,5

Solvabiliteit 49,7% 64,74%

2.c. Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten

Het AFK stelt een EIQ norm van 25% procent. Dit jaar (met de huidige subsidie van de gemeente
Amsterdam) hebben we een percentage van 44,45%, dit is dus ver boven de gestelde norm van 25%.

15



Under Pressure, foto Julian Maiwald

2.d Toelichting kwantitatieve prestaties

aanvraag 2020 1 gerealiseerd 2020 1 gerealiseerd 2019 1

Eigen producties 0 1 0

Coproducties 1 1 2

Internationale (co)producties 0 0 0

Totaal nieuwe producties 1 2 2

Binnenlandse reprises 0 1 0

Internationale reprises 0 0 0

Totaal reprises 0 1 0

uitvoeringen bezoeken 2 uitvoeringen bezoeken 2 uitvoeringen bezoeken 2
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Uitvoeringen in Amsterdam 5 1400 9 454 18 2302

Uitvoeringen in de rest van
Nederland 15 5700 33 1214 38 8081

Uitvoeringen in het buitenland 1 150 0 0 3 330

Buurtgerichte activiteiten 5 135 0 0 0 0

Totaal uitvoeringen 26 7385 42 1668 59 10723

Totaal Amsterdam 10 1535 9 454 18 2303

Digitale activiteiten 0 0 32 908 0 0

1 Het aantal op zichzelf staande activiteiten.

2 Het aantal fysieke bezoeken (dus geen unieke bezoekers) voor een voorstelling, tentoonstelling, (film)vertoning, lezing of concert. N.B.
virtuele bezoeken en mediagebruik worden alléén gevraagd bij digitale activiteiten.

Het gerealiseerde aantal bezoekers in 2020 is veel lager dan verwacht en dan Nineties in 2019 heeft
gerealiseerd. Dit heeft te maken met de beperkte capaciteit van de theaters door COVID-19
maatregelen. We hebben er daarom voor gekozen de uitvoeringen van Memento Mori, dat ook een
digitale voorstelling was, tevens op te nemen bij digitale activiteiten. Omdat we van Memento Mori
een digitale voorstelling maakte was het mogelijk de capaciteit van de theaters tot 100 te verhogen.
Het bezettingspercentage is relatief laag gebleven. Deze nieuwe vorm heeft tijd nodig gehad bij de
theaters om te begrijpen hoe zij dit moesten communiceren en bij het publiek om te begrijpen waar
zij deel vanuit gingen maken en mogelijk een kaartje voor gingen kopen. De theaters hadden geen
kennis of ervaring en wisten niet hoe zij het publiek moesten bereiken. Nineties heeft een eigen
verkoopkanaal gecreëerd en een belangrijk deel van de bezoekers zelf actief weten te betrekken.
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2.e. Toelichting bestuur en bestuursleden

Stichting Nineties Productions is op 20 januari 2014 opgericht. De stichting hanteert een bestuursmodel.

In 2020 waren er vier bestuursleden.

Rooster van aftreden

Naam (en functie)

intreden aftreden

R.W. Hofman (voorzitter) 20 januari 2014 13 januari 2020

N.A.G. Luttels  (voorzitter,
voorheen penningmeester)

26 maart 2015

Nog actief

S.H. Wiggers (penningmeester,
voorheen secretaris)

26 maart 2015

Nog actief

C. Renwarin (lid) 16 oktober 2018 22 februari 2020

J. Grooteman (secretaris) 22 februari 2020

Nog actief

De heer R.W. Hofman is freelance acteur en voorzitter van ACT, belangenvereniging voor acteurs.
Mevrouw. N.A.G. Luttels werkt als freelance adviseur en interimmanager voor Blueyard. Naast Nineties
heeft Nicolien zitting in het bestuur van Stichting Brokken als penningmeester en in de Raad van Toezicht
van het Nederlands Theaterfestival en Fringe Festival.
De heer S.H. Wiggers is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders Advocaten.

Mevrouw C. Renwarin is hoofd Marcom bij de VPRO en heeft ook zitting in Stichting Project Wildeman.

De heer J. Grooteman is freelance marketing en communicatiestrateeg voor onder andere Nederlands
Theaterfestival en de Podiumpas en is voorzitter van Theatergroep Sonja.

De bestuurders van Stichting Nineties Productions nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural
Governance ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten. Het
bestuur werkt volgens een rooster van aftreden en heeft een competentiematrix opgesteld. Op die manier
maakt het bestuur voor zichzelf inzichtelijk waar de behoeftes van de stichting liggen en werkt aan goed
bestuurschap. Daaruit is de behoefte naar voren gekomen het bestuur in 2021 uit te breiden en van meer
diversiteit te voorzien. Er wordt gezocht naar een ondernemer in de culturele sector, maar buiten de
theaterdiscipline om en naar een creatief uitvoerend persoon die artistiek inhoudelijk kan reflecteren op
de plannen van Nineties. Voor beiden profielen wordt er gezocht naar mensen met een andere
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achtergrond en perspectief dan de huidige leden. Meerstemmigheid staat niet gelijk aan meerkleurigheid
en meerkleurigheid resulteert niet standaard in meerstemmigheid. Het samenbrengen van personen met
uiteenlopende politieke opvattingen, religies en levensbeschouwingen, belevingswerelden en disciplines
wél. Daarom willen wij een bestuur samenstellen dat zoveel mogelijk verschillende perspectieven,
leefwerelden en disciplines samenbrengt. We zijn opzoek naar een breder mix qua gender, religie en
culturele achtergrond.
De creatief producent en gevolmachtigde van de stichting is Vevi van der Vliet. Het bestuur is overtuigd dat
de zakelijke continuïteit van de stichting gewaarborgd is onder haar leiding.

2.f. Vermelding vrijkaarten beleid

De stichting hanteert in overleg met eventuele coproducenten een gematigd vrijkaarten beleid. Voor de
artiesten en medewerkers van een productie zijn twee vrijkaarten per persoon voor de première
beschikbaar. Tijdens de tournee zijn per voorstelling vier companyseats te vergeven, mits het een
uitkoopsom betreft. Deze worden op basis van binnenkomst behandeld.  Zakelijke relaties van Nineties
Productions, waaronder programmeurs en pers, krijgen door middel van een uitnodiging één vrijkaart per
productie, overige kaarten kunnen tegen reductie gekocht worden. Subsidiegevers ontvangen twee
vrijkaarten per fonds per productie. Met eventuele sponsors worden productie afhankelijke afspraken
gemaakt.

3.
Ondertekend door:

Naam, datum, functie
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