BESTUURSVERSLAG 2021

BESTUURSVERSLAG 2021
1.

Inhoudsopgave

2.

Bestuursverslag

-

1) Activiteiten
2) Omvang en samenstelling publiek
3) Impact: het publiek, pers, het veld
4) Stakeholders
5) Algemene reflectie en SWOT-analyse
6) Reflectie op financiële resultaat
7) Reflectie op spreiding
8) Reflectie op:
Diversiteit en Inclusie,
Cultural Governance,
Fair Practice,
Wet Normering Topinkomens.

Pag. 1

Pag. 3
Pag. 7
Pag. 10
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 16
Pag. 19
Pag. 20

1

Bestuursverslag 2021
Stichting Nineties Productions (hierna aangeduid als Nineties) is 20 januari 2014 opgericht door Anne Maike
Mertens en Yannick Noomen. Nineties is een theatercollectief dat scherpzinnig eigentijds werk creëert,
spelend met elementen van beeldende kunst, digitale media, literatuur, muziek en performance. Altijd op zoek
naar nieuwe theatervormen die reflecteren op onze huidige tijdgeest, maakt Nineties voorstellingen zowel in
de zaal als op locatie, offline en online, voor volle tribunes en intieme groepen, omgeven door koud beton of
rood fluweel en meanderend tussen highbrow- en popcultuur.
2021 was het eerste jaar dat Nineties door zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst als Fonds
Podiumkunsten structureel ondersteund wordt. De artistiek leiders Yannick Noomen en Anne Maike Mertens
en creatief producent Vevi van der Vliet vormen de kern van het gezelschap. Zij worden ondersteund door
marketing strateeg Carly Renwarin en pr medewerker Esra Merkel. Nineties is haar publiek, partners en
fondsen dankbaar voor het vertrouwen en de steun van het afgelopen jaar.

Foto. Nineties Lab. Anne Harbers
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1. Activiteiten
Nineties heeft in 2021 (na zeven jaar en meer dan 10 succesvolle muziektheaterproducties) een bewogen,
maar desalniettemin succesvol eerste jaar als structureel gefinancierd gezelschap beleefd. Ondanks alle corona
hickups heeft het gezelschap zich veelvuldig laten zien en is bijzonder nieuw werk gecreëerd. Er kan gesproken
worden van een duidelijke Nineties signatuur en een duidelijke Nineties visie.
Nineties presenteerde in het begin van de allereerste lockdown in 2020 Memento Mori, een voorstelling die
tegelijk online én offline te bekijken is. Het werd een digitale reis waarbij spelers zich overgeven aan hun eigen
sterfelijkheid, een beeldende trip, een versmelting tussen theater en computeranimaties. De reprise van deze
voorstelling vond plaats in januari en februari 2021. Tijdens de lockdown werd exclusief gespeeld voor een
groot online publiek, kaartjes werden verkocht via Nineties eigen ticketshop en een voorstelling werd speciaal
voor online publiek in Indonesië gespeeld in samenwerking met het Erasmushuis in Jakarta.
Nineties besloot vervolgens om de green screen studio van Memento Mori niet op te bergen maar in te zetten
voor een onderzoek naar de mogelijkheden van live online theater. In samenwerking met Likeminds,
Performance Technologie Lab en Over Het IJ festival creëerde Nineties: Nineties’ Lab. Acht zaterdagavonden
waarbij publiek, kunstenaars en artiesten via videoconference software samen kwamen in een digitaal theater
waar live performances te zien waren. Van de zeventig aanmeldingen werden negen makers van verschillende
theater disciplines geselecteerd. Op zoek naar de potentie van het digitale hier en nu, heeft iedere maker een
week gewerkt vanuit een green screen studio op de NDSM werf in Amsterdam Noord. Nineties’ Lab was een
live geconstrueerde theatrale virtuele clubavond, een cross-over tussen performance, dans, muziek, poëzie en
web-art. Het lab benaderde de ervaring van theaterbezoek zo dicht mogelijk: met muis, webcam en microfoon
stond je in de rij om je kaartje te laten zien en kon je na afloop vrij bewegen tussen o.a. de bar, een kampvuur
en een ‘open mic’-ruimte.
Met het opzetten van dit theatrale onderzoekslab vervulde Nineties de artistieke wens om zich ook als curator
te ontwikkelen. Het samenstellen en creëren van kruisbestuivingen heeft geleid tot verbreding van het
netwerk, co-creatie/relaties voor toekomstige projecten en verdieping van het eigen werk. Alle negen
residenties verliepen verschillend, de ene maker was zeer autonoom en had weinig artistieke begeleiding
nodig, andere makers vroegen veel van ons technische team en er zijn ook een aantal makers geweest die
Nineties intensief artistiek begeleid heeft. Over het algemeen werd de tijd -ondanks de snelkookpan- benut om
te experimenteren met vorm (video, net en digitale kunst). Iedereen was nieuwsgierig naar de mogelijkheden
van Ohyay, het online video calling platform, waarmee de virtuele wereld gebouwd is en we het publiek op
verschillende manieren aanwezig konden maken. Door de diversiteit qua disciplines, stijlen en achtergronden
van de makers zijn in korte tijd heel veel verschillende vormen van online theater en kunst onderzocht. Zo
gebruikte Hotel Modern de vorm van live vlogs die zorgde voor een enorme intimiteit; Silverbones maakte een
live muziekvideo waarbij het publiek direct werd geadresseerd om mee te gaan op muzikale reis; Babylon
gebruikte de green screens om de spelers live in maquettes te plaatsen om zo een droste-effect aan live
beelden te maken; Tom en Jo creëerden letterlijk een darkroom, door een volledig auditieve performance te
maken, waarbij het publiek in totale anonimiteit tot (niet seksuele) intimiteit kon komen met elkaar. Bij het
werk van Lucinda Wessels werd het publiek letterlijk in een bus mee op reis genomen en presenteerde het
werk van Diederik Kreike zich als theatrale videokunst met een meer conventionele kijkervaring. Op die wijze
gaf iedere maker de rol van het publiek op een andere manier vorm om zo met hen tot een collectieve ervaring
te komen, wat voor Nineties de kracht van theater is.
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Het randprogramma van het Nineties’ Lab heeft zich acht weken lang ontwikkeld. Yannick en Anne Maike
hebben in samenwerking met Marcel Harteveld de digitale ruimte ‘Nineties-land’ uitgebouwd en
doorontwikkeld, van huiskamerconcertjes bij het digitale kampvuur tot escape rooms die je met drie vreemden
kon oplossen. Er was een discotheek waar mensen met hun webcam feeds konden dansen en via emoticons
met de dj’s konden communiceren. Dj’s die ook vanuit het buitenland live draaiden. Er waren ontmoetingen in
de virtuele barretjes en mensen spraken met elkaar in de rij voor de digitale kassa waar hun kaartje via de
webcam werden gescand. Nineties kijkt terug op een zeer intensieve en leerzame periode van acht weken. Het
technisch- en productieteam heeft overuren gedraaid. Acht weken lang monteren, met iedere zaterdag een
première is tijdrovend en vraagt veel energie en inzet.

Screenshot van Post-it wall. Nineties Lab
Op 1 mei 2021 net voordat de theaters hun deuren weer mochten openen, zond Nineties de laatste lab avond
uit. Na deze fijne afsluiting werd de green screen studio alsnog niet opgeborgen. Nineties is op uitnodiging van
Oerol de uitdaging aangegaan om middels een residentie van drie weken werk te creëren dat aansluit bij eigen
fascinaties en daarmee tegelijkertijd reageert op de turbulente tijd. Geïntrigeerd door de ervarings
mogelijkheden van digitale kunst en de drive om verbondenheid tussen mens en de wereld verder te verdiepen
bedacht Nineties het concept van Untitled_2021. De titel verwijst naar het eerdere Untitled, 2017. De nieuwe
voorstelling heeft met het stuk gemeen de poging om een versplinterde tijdgeest te vangen. Waar in 2017 de
filosofische stroming van het metamodernisme centraal werd gezet, richt Nineties zich nu op het
posthumanisme en het einde van het antropocentrisme. Voortbordurend op het gedachtegoed van eco
feministische schrijvers als Donna Haraway, Ursula le Guin en Anna Tsing, stelt Nineties zichzelf de vraag: wat
als we meer verhalen vertellen waarin de mens niet centraal staat, maar meer een gelijkwaardig onderdeel is
van de alom aanwezige natuur? Kunnen we zo op een impliciete manier een ander bewustzijn en perspectief
bieden in een tijd die roept om een andere houding ten opzichte van het klimaat, de natuur, de wereld om ons
heen?
Schrijver Hannah van Wieringen, muzikant Frank Rosaly en videontwerpers Noor van den Eijnde werden aan
het team van Nineties’ Lab toegevoegd. Met Yannick als acteur, in regie van Anne Maike, is een prachtige
innemende muzikale voorstelling gemaakt. Een verhaal waarin wordt ingezoomd op de alomtegenwoordige
verbindingen tussen natuur en cultuur, mens en dier, technologie en biologie, hart en hoofd. In een muzikale
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en meditatieve trip reist het publiek door een digitale visuele database van “all things earth”. Een database
waarbij er geen onderscheid is gemaakt tussen al die dingen; objecten, robots, planten, dieren. Aan de hand
van deze verzameling reist en zoekt Yannick spelenderwijs door diepere wateren en ijle luchten, door
miljoenen jaren tijd, door de ogen van ammonieten en sporen, krabben en zelfs steen, in een poging de mens
een stapje terug te laten nemen in ons wereldbeeld. Untitled_2021 is een geslaagd theatraal experiment dat
de nietigheid van de mens blootlegt, en daarmee een oproep deed om een stap uit de menselijke comfortzone
te zetten. Net als vorig jaar kon theaterfestival Oerol op Terschelling niet live plaatsvinden. Daarom is de
voorstelling enkel online te zien geweest via Oerol’s Het imaginaire eiland. Untitled_2021 heeft daarnaast ook
nog gespeeld op Over het IJ festival. Oerol en ook Over het IJ, waren ondanks de uitgesproken ambities, niet
voldoende ingesteld op het onder de aandacht brengen van een online productie waardoor de voorstelling
niet de gewenste aandacht heeft kunnen krijgen. Oerol had de ambitie om het festival deels online te
presenteren, maar bleef achter door de druk op de organisatie om in corona tijden het offline festival te
coördineren . Uiteindelijk moest het offline gedeelte ook last-minute gecanceld. Ook Over het IJ festival kon
door de ongewone omstandigheden niet het nodige (artistieke) draagvlak bieden en daardoor is helaas een
waardevolle kans om (nieuw) publiek te bereiken en de dialoog over hybride kunstvorm aan te wakkeren
blijven liggen.
Nineties heeft in de zomer een korte pauze gehad om in het najaar van ‘21 de tijdsgeest via een heel andere
hoek aan te vliegen. Samen met Marius Mensink, actrice Nastaran Razawi Khorasani en dramaturg en schrijver
Hannah van Wieringen ontwikkelde Nineties een concept voor een collectief ritueel om een bewuste stap in de
nieuwe tijd te zetten: Bring Back The Happening. Een theatraal voorstel om de veranderingen van afgelopen
anderhalf jaar zichtbaar te maken en gezamenlijk in beweging te komen. In september werden de
coronamaatregelen snel versoepeld. Mensen kwamen weer samen en probeerden zichzelf en het leven weer
vorm te geven. In dat kader maakte Nineties deze voorstelling. Wanneer in november de corona maatregelen
weer werden aangescherpt moest de voorstelling tijdens de montage worden ingepakt. De tourperiode van
november en december kwam te vervallen. Nineties maakte de plannen om in januari alsnog de première te
spelen. Maar, toen in december een lockdown steeds dichterbij kwam, is de beslissing gemaakt niet langer van
persconferentie naar persconferentie te hobbelen maar om regie in eigen hand te nemen: de geplande tour
van jan/feb werd gecanceld en een speelperiode in alleen Amsterdam en Tilburg in maart/april 2022 werd
opgezet. Nineties heeft de betrokken freelancers in 2021 100% uit kunnen betalen door de bijdrage van het
Rijk met de extra covid steunmaatregel.
De ontwikkeling van Nineties Productions
“Door zowel Nineties’ Lab als Untitled_2021 zijn we ons als makers zeer bewust geworden van wat we normaal
gesproken gauw voor lief nemen: de bezoekers. Wat is de rol en positie van het publiek? De verschillende
benaderingen van het publiek door de diverse makers in Nineties’ Lab hebben ons geïnspireerd om ook voor
Untitled_2021 op zoek te gaan naar een simpele vorm. Een waarbij het publiek erkend kon worden om zo toch
tot een collectieve ervaring te komen. Nineties streeft altijd naar de impact van verhalen verteld in een gedeeld
hier en nu, die groter is dan bij een (live)stream waarbij de toeschouwer anoniem en passief blijft. Ook hebben
we geleerd hoe je op verschillende manieren een dergelijke collectieve ervaring kan hebben, zonder dat je
publiek hoeft te participeren om erkend te worden, zich gezien of gehoord te voelen. Tegelijkertijd zijn we ons
meer en meer bewust geworden van de interface als derde laag, waarbij de performer met
tekst/beweging/muziek de eerste laag is en het virtuele decor de tweede. Zoals bijvoorbeeld een schilder niet
alleen zijn schilderijen heeft als artistieke uiting, maar ook het museum en hoe het publiek zich daarin beweegt
als verlengde kan gebruiken voor zijn “verhaal”. Doordat we zelf dit platform hebben moeten bouwen werden
we ons hier steeds bewuster van, wat ook een invloed zal hebben op onze locatie voorstellingen of zelfs
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voorstellingen in de zaal. We hoeven de foyer of hoe mensen binnenkomen niet voor lief te nemen. Die laag
vinden wij zeer interessant wanneer deze ook als een verlengde van het artistieke werk kan worden ingezet. Op
deze manier kan theater zich vernieuwen en verhalen een diepere impact krijgen. Ook is het werken met video
voor ons een verrijking geweest, wat nu ook voor sommige toekomstige producties ingezet zal worden. Zo
heeft dit geleid tot een samenwerking met video-kunstenaar Noralie waarmee een
video-installatie/performance ontwikkeld zal worden”.
Bovenstaande ontwikkelingen en kruisbestuivingen gelden overigens niet alleen voor ons als in Nineties, maar
‘ons’ als in alle betrokken makers van het Nineties’ Lab en Untitled_2021. Zo is bijvoorbeeld
choreograaf/danser Lucinda Wessels onder de begeleiding van Nineties nu als maker aangenomen voor het
Atelier traject van Oerol en Over Het IJ, andere makers hebben hun voorstelling verder kunnen ontwikkelen tot
opzichzelf staande producties in de zaal en zijn er toekomstige samenwerkingen voortgekomen. We zijn heel
blij dat we zijn bevestigd in onze visie dat de investering in een nieuwe medium de definitie van theater kan
verbreden.

Making off - Untitled_2021, Moon Saris, Julian Maiwald, Nichon Glerum
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2. Omvang en samenstelling publiek
Nineties heeft in 2021 in totaal 27 voorstellingen gespeeld (6 memento mori, 8 Nineties Lab, 13
Untitled_2021)
● Memento Mori, speelde in januari en februari vanuit theater Bellevue en theater de Veste in de Delft,
hiervan was één matinee voorstelling geprogrammeerd door het Erasmushuis in Jakarta.
● Nineties Lab, oir, acht zaterdagavonden in maart/april/mei.
● Stoffige Stukken gepland op 6,7 mei afgezegd vanwege corona maatregelen.
● Untitled_2021, vijf keer gespeeld op Oerol. Nineties hoste op Oerol ook de openingsavond en een
randprogramma over online werken, de voorstelling speelde daarnaast acht keer op het Over Het IJ
festival.
● Bring Back the Happening, beoogde première was in november door coronamaatregelen is de
voorstelling niet in première gegaan en zijn de speelbeurten verplaatst naar 2022.
Memento Mori 9 februari (Erasmushuis Jakarta) 20
Memento Mori 9 februari (eigen kaartverkoop en Theater Bellevue) 23
Memento Mori 10 februari eigen kaartverkoop en Theater Bellevue) 37
Memento Mori 18 februari (eigen kaartverkoop en Theater de Veste Delft) 84
Memento Mori 25 februari (eigen kaartverkoop) 32
Memento Mori 26 februari (eigen kaartverkoop) 23
Memento Mori: 219, totaal betalende bezoekers
Nineties Lab 13 maart, 155 bezoekers
Nineties Lab 20 maart, 124 bezoekers
Nineties Lab 27 maart, 83 bezoekers
Nineties Lab 3 april, 146 bezoekers
Nineties lab 10 april, 47 bezoekers
Nineties Lab 17 april, 242 bezoekers
Nineties Lab 1 mei, 118 bezoekers
Nineties Lab: 872, totaal betalende bezoekers
Oerol Imaginary Island
Untitled_2021 15 juni, 22 bezoekers
Untitled_2021 16 juni, 50 bezoekers
Untitled_2021 17 juni, 28 bezoekers
Untitled_2021 18 juni, 146 bezoekers
Untitled_2021 16 juni, 50 bezoekers
Over het IJ Festival
Untitled_2021 9 juli: 6 bezoekers
Untitled_202111 juli: 11 bezoekers
Untitled_202113 juli: 10 bezoekers
Untitled_202114 juli: 4 bezoekers
Untitled_202115 juli 24 bezoekers
Untitled_202116 juli: 12 bezoekers
Untitled_202117 juli: 13 bezoekers
Untitled_2021: 365, totaal betalende bezoekers
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Foto. de Lucid Express, Nineties lab. By Anne Harbers
Nineties had de ambitie twee nieuwe (co)producties, één nieuwe productie en een reprise te realiseren en
heeft dit ook met 40 uitvoeringen gedaan. Dertien van de 40 uitvoeringen heeft Nineties moeten annuleren
door COVID maatregelen.
In het overzicht van Fonds Podiumkunsten hieronder zijn negen producties benoemd. Dit is een invulfout en
een optelsom van de ambitie voor het totaal in vier jaar.
Over het aantal uitvoeringen had Nineties in het kunstenplan het volgende beschreven ”Het komende
kunstenplan groeien we van 68 presentatie momenten in het eerste jaar (2021) uitlopende naar 104 in het
vierde jaar (2024). We bereiken hiermee gemiddeld zo’n 16.000 bezoekers per jaar. Het totaal aantal bezoekers
geeft een iets vertekend beeld doordat we met onze Art Bar de (grote) festivals bespelen alwaar we gemiddeld
zo’n 2.500 bezoekers per weekend bereiken. Doorgaans kennen onze voorstellingen een gemiddelde capaciteit
van 200 bezoekers en een bezetting van 75%.”
Door COVID ziet Nineties zich genoodzaakt de ambitie drastisch bij te stellen.
Zie ook hoofdstuk 5 ‘Reflectie en SWOT analyse’.
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3. Impact
Publiek
Voor Nineties’ Lab en Untitled_2021, beide online live voorstellingen, is de marketing uitgevoerd door Esra
Merkel en Carly Renwarin. Alles is in het Engels gecommuniceerd om het internationale publiek aan te spreken.
De speelavonden van Nineties’ Lab gingen erg goed, er waren gemiddeld 100 bezoekers per avond aanwezig
en was voor er een significant deel terugkerend publiek. De theaters waren dicht en er was veel aandacht voor
online theater. Nineties deed de kaartverkoop in eigen beheer waardoor we alles in de hand hadden. In de
aanloop naar vooral Untitled_2021 was er veel onduidelijkheid over de al dan niet verlengde lockdowns. Het
spelen van Untitled_2021 tijdens Over het IJ is daardoor geheel in het water gevallen. Het festival had niet
voldoende kennis en ruimte om een hybride programma aan te bieden, waardoor de marketing zich volledig
heeft gericht op offline voorstellingen. Door de productionele crisis van zowel Oerol (het offline festival dat
last-minute geannuleerd werd) als Over het IJ (het offline festival dat ternauwernood door kon gaan), werd het
online gedeelte van de twee festivals het ondergeschoven kindje en kreeg het bijna geen zichtbaarheid.
Marketingtechnisch was het onderontwikkeld en Nineties kreeg het niet voor elkaar deze context te
doorbreken. Aan de andere waren er zeer positieve reacties van zowel de pers als publiek dat wél aanwezig
was. De publieke enquête van Oerol heeft tevens inzichtelijk gemaakt dat de kaartverkoop voor de online
voorstellingen in werkelijkheid betekende dat er per kaart minimaal twee mensen keken. In de cijfers
hierboven is het aantal kaarten voor Oerol daarom per avond verdubbeld.
‘Thank you for the most inspiring online performance I have had the pleasure to see’.
‘Waanzinnig! Theater kan digitaal!
Ook bij Nineties’ Lab hebben is na iedere zaterdag een enquête gestuurd naar het publiek. De meeste reacties
op de enquête zijn gegeven na de programma’s van Babylon, Silverbones, Hotel Modern en Diederik Kreike. De
resultaten tonen aan dat mond-tot-mond en nieuwsbrief de belangrijkste kanalen voor het aanjagen van de
kaartverkoop. In mindere mate is dit het geval voor de posters en social media ads. De kleinste groep heeft
kaarten gekocht via de communicatie van de makers. De belangrijkste doelgroep was 27 jaar en ouder.
Iedereen vond de kaartprijs redelijk en het geld meer dan waard. Sommigen gaven zelfs aan dat deze vorm
mogelijkheden biedt om met vrienden die ver weg zijn echt een avond samen te kunnen beleven. Maar er
waren ook enkelen die de ervaring in tijden van lockdown mooi vonden, maar naar het theater gaan prefereren
en het dus niet als een losstaande discipline kunnen zien.
De publieks community groeide: in de acht weken Nineties’ lab kwamen mensen herhaaldelijk terug.
Mensen waren zeer enthousiast en positief verrast door hoe actief ze het Lab beleefden tegenover de meer
passieve vorm van livestreams die theater ook kent. Dit allemaal zorgde voor veel contact onderling en tussen
ons en het publiek. We waren verrast door de hoeveel feedback., Mensen lieten veel berichten achter op de
digitale post-it walls en stuurden e-mails met complimenten naar de ticketshop. Ook werden we veel vaker en
gemakkelijker aangesproken in de virtuele bar dan in de foyers van fysieke theaters. Mensen waren vooral
verrast door de onverwachte encounters die ze hadden met andere bezoekers, de artiesten en het
experimentele werk van de makers zelf in een tijd dat on-demand domineert en je toch vaak krijgt wat je
verwacht. Ze hadden daardoor een collectieve en actieve ervaring gehad met mensen en werk gezien dat ze
niet per se kenden. Bezoekers van Nineties laten zich kenmerken door hun relatief jonge leeftijd (25-40) (data
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verkregen door de questionnaire), studerend en net werkend. Ze worden getrokken door de muziek en sfeer.
Ook online weten we een relatief jong publiek te bereiken.
Nineties Lab questionnaire.pdf

Pers en het veld
Nineties heeft in 2021 veel aandacht van pers en het theaterveld gekregen. Er zijn acht positieve besprekingen
en recensies in diverse kranten geweest. Ook zijn er veel verzoeken geweest om kennis te delen over de
hybride manier van werken.o zijn Vevi en Yannick bij het Fonds Podiumkunsten uitgenodigd om een
presentatie te geven over online nieuwe vormen en onderdeel te zijn van het panelgesprek. Anne Maike is
daarnaast op een symposium van het Nederlands Theater Festival uitgenodigd als spreker over de toekomst
van het theater. Ook zijn er verschillende vragen vanuit AHK, HKU, ARTEZ e.a kunstvakopleidingen waarbij
Yannick en Anne Maike met andere leden van het team van Untitled_2021 regelmatig workshops of
presentaties geven over de werkwijze van Nineties en de digitale ontwikkeling. De projecten van Nineties
worden genoemd op scholen en bv in het jaarboek van de Theaterkrant. Nineties is trots dat haar onderzoek
naar de grenzen van theater zo goed en breed ontvangen is. Ook het residentie project Untitled_2021 is door
pers en publiek erg positief ontvangen, de voorstelling is echter door heel weinig mensen online bezocht.
Nineties heeft hier in het vorige hoofdstuk op gereflecteerd. Na het spelen van Untitled_2021 groeide de
ambitie dit werk te vertalen naar een offline voorstelling; met de werktitel Untitled_2022. Vanuit de
onderdompelende ervaring achter de computer wordt nu gezocht naar een hybride on- en offline ervaring in
de grote zaal, waar het video ontwerp het beeldscherm kan ontstijgen en de performers fysiek op kunnen gaan
in de digitale visualisatie van de database. Untitled_2022 is meer dan de vertaling van Untitled_2021 van beeld
naar vloer, samen met Hannah van Wieringen wordt de tekst verder ontwikkeld tot een nog rijker verhaal.
Vanuit de artistieke wens een grootse ervaring te creëren om vervolgens collectief als mens een stapje terug te
kunnen doen. Deze voorstelling zal te zien zijn vanaf september 2022.
Hieronder volgen korte snip-its uit kranten artikelen:

Volkskrant
“De kwaliteit van theaterlivestreams wordt beter en beter, maar toch zouden we vaak liever in de zaal zitten.
Dat is niet het geval bij Memento mori, een voorstelling van theatercollectief Nineties die juist te ervaren is op
het scherm.” Djuna Kramer
Theaterkrant
“Verrassend en verwarrend. Precies zoals ik m’n theateravond graag heb.” Wendy Lubberding
Volkskrant
“Nineties Lab. Het virtuele podium als plek die meer is dan alleen een praktische oplossing voor de tijd waarin
we leven.” Karin Veraart
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NRC Handelsblad
“Nineties Lab experimenteert met het theater van de toekomst. Nineties Lab brengt de ervaring van een fysiek
theaterbezoek naar de digitale wereld. Compleet met rij voor de kassa. Je kaartje kun je laten scannen voor de
webcam. Theatercollectief Nineties Productions presenteerde vorig jaar al een van de interessantste
experimenten van fysiek en online theater in coronatijd, de voorstelling Memento Mori.
Theaterkrant. “Untitled 2021 is een hallucinerende geluidsreis, een nieuwe stap met een 3D-geluidscollage die
het publiek immersief onderdompelt in een andere wereld.” Anita Twaalfhoven.
NRC Handelsblad
“Zowel in haar tekst als in de performance van Noomen staat het zoeken centraal, het weifelend tasten in een
onbekende omgeving, ver weg van de menselijke comfortzone. Die open, onderzoekende houding, die ook blijkt
uit de manier waarop tekst, muziek, spel, beeld en digitale trucage samenkomen, maakt dit afscheid van
menselijk exceptionalisme tot een hoopvolle ervaring.” Marijn Lems
Volkskrant. “overweldigende live-onlinevoorstelling”. Jasmina Aboutaleb.
Leeuwarder Courant, “Locatietheater op internet Oerol gaat over locatietheater. Waarom zou je internet niet
als locatie kunnen zien? Nineties Productions gaat die uitdaging aan.” Jacob Haagsma

Foto Anne Maike Mertens en Yannick Noomen. Marc Bolk
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4. Stakeholders
In 2021 zijn Nineties’ belangrijkste partners Theater Bellevue, theater De Nieuwe Vorst, Oerol, Likeminds, Over
het IJ Festival en in het kader van Nineties’ Lab de partner Performance Technology Lab/Feikes Huis.
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. In het verlengde hiervan moet ook
De Nieuwe Vorst genoemd worden in Tilburg die al het werk van de Ninetiesprogrammeert en waar Bring Back
The Happening in huis gemaakt is. Vanuit een programmerende partij is Oerol steeds meer een partner
geworden met wie Nineties een artistieke dialoog kan onderhouden over koers en visie. Over het IJ gaat met
Nineties actief de dialoog aan en heeft Nineties gevraagd partner zijn te zijn voor het Atelier in 2022. Vanuit de
drive het land in te bewegen wordt Theater aan de Rijn/De Nieuwe Oost in Arnhem en Theater de Veste in
Delft als steden aan onze speellocaties toegevoegd. In 2020 is een eerste samenwerking met Theater aan de
Rijn/De Nieuwe Oost ontstaan doordat zij ‘last minute’ twee dagen Memento Mori hebben geprogrammeerd in
een door de lockdown gesloten theater. Ook met Delft hebben we ingespeeld op deze kans en heeft Memento
Mori op 18 februari 2021 in het theater gespeeld voor een online publiek.
Andere belangrijke stakeholders zijn de zogenoemde Nineties ‘familieleden’. Zo traden schrijver Hannah van
Wieringen en video ontwerper Noralie van den Eijnde toe tot de familie. Het zijn makers met wie Nineties zich
verwant voelt en een extra dimensie geven aan de manier van werken en het inhoudelijke werk. Het zijn
makers met wie ideeën voor toekomstige projecten worden bedacht en gereflecteerd wordt op eerdere
voorstellingen. Daarnaast heeft Nineties door het Lab een bijzondere verbreding in het netwerk bereikt. De
prettige samenwerking met Liet Lenshoek, artistiek leider van Likeminds is daaruit voortgekomen, maar ook de
ontmoeting met danstalent Lucinda Wessels. Nineties heeft Lucinda voorgedragen voor het Atelier traject van
Oerol en Over het IJ en kijkt er naar uit haar te begeleiden in het maken van een voorstelling voor de
zomerfestivals van 2022.
Daarnaast staan collega-collectieven en generatiegenoten BOG., URLAND en Club Gewalt. Met hen worden
ideeën gedeeld, ze vallen in wanneer een rol moet worden vervangen en we ontwikkelen samen collectieve
projecten zoals Broadcast Away TeeVee en Boulevard of Broken Scenes. 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 elkaar in de back office te steunen en ook publieksstromen met elkaar te verbinden.
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5. Algemene reflectie en SWOT-analyse
Nineties heeft met het creëren van Nineties Lab, Untitled_2021 en Bring Back The Happening een intensief en
bewogen jaar gehad. Een van de belangrijkste leerpunten is de noodzaak van een flexibel team. Nineties is hier
gestaag aan aan het bouwen. Eind 2021 is ervoor gekozen een producerend gedeelte toe te voegen aan het
collectief en met twee productieleiders Merel Hobrink en Suzan Slinger structuur en wederkerigheid aan te
gaan.
Het digitale medium vraagt logischerwijs veel tijd en aandacht en dwong ons 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.
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 de ogen van de Nineties 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).
Omdat Nineties zichzelf al in 2020 had uitgedaagd de digitale wereld te zien als een volgende ontwikkeling voor
theater, en door Memento Mori te ontwikkelen tot een hybride voorstelling, was het mogelijk om begin 2021
grote vervolgstappen te maken en Nineties’ Lab op te zetten. De COVID maatregelen en economische gevolgen
daarvan, hebben het eerste halfjaar weinig tot geen invloed gehad, omdat Nineties steun had ontvangen van
Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds en Het Stimulerinsgfonds Creatieve Industrie. Nineties heeft gebruik
kunnen maken van de kansen die er waren en de vruchten hiervan geplukt. Toen eind lente de maatregelen
(even) verdwenen was het ook voor Nineties niet haalbaar om op korte termijn zo bij te sturen dat het publiek
voldoende werd bereikt. Zie ook hoofdstuk twee voor deze toelichting. De steeds weer snelle veranderingen en
daarop willen en kunnen inspelen is een lastige dimensie die veel uitdagingen met zich meebrengt waar
Nineties van houdt. De versoepelingen in de zomer gaven het gevoel dat het project Bring Back the Happening
niet op een beter tijdstip had kunnen komen. Helaas haalde de tijd ons het laatste kwartaal toch in en hebben
we voor het eerst een productie niet kunnen afmonteren en de tour volledig moeten annuleren. Zonder de
COVID steun van het Rijk had Nineties niet de freelancers kunnen doorbetalen. We zijn het Rijk zeer dankbaar
dat de waarde van cultuur wordt gezien en wij in staat zijn gesteld om de makers, spelers, technici en productie
mensen waar wij mee werken in 2021 100% hebben kunnen betalen voor het werk en de dagen dat zij zouden
spelen. De lockdowns en alle na-effecten blijven een bedreiging voor de lange termijn, vooral publiek
verbreden, verruimen en te behouden is lastig.
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Nineties heeft een SWOT analyse gemaakt om sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen in kaart te
brengen.
Sterkte

Zwakte

- geëngageerde artistieke kern met veel - vast team is klein, wordt snel overvraagd
creatieve ideeën
- werkt soms grenzeloos, wil graag ‘ja’ zeggen
- gemotiveerd om voorstellingen te op alle kansen.
maken die gaan over de tijdsgeest
- werkt door het snelle schakelen onder hoge
- werkt met een unieke eigen signatuur
werkdruk

Kansen

- werkt zeer energiek met een grote - nu Nineties toegetreden is tot meerjarig
pool van betrokkenen
subsidie stelsel is een kans de organisatie met
meer structuur in te richten, doordat niet
- flexibel team + ad hoc manier van iedereen dezelfde tijds commitment heeft is
werken heeft mogelijk gemaakt snel te belangrijk helderheid in verwachtingen te
kunnen schakelen en in te spelen op creëren
verschuivingen op diverse niveaus in het
veld
wijzigingen
doorvoeren
in
lange
termijnplanning (leren doordenken zodat de
- is goed zichtbaar in het veld, kan pre-productie niet te laat start)
daardoor relatief lastminute verkoop
aanbieden en plug en play spelen

- werkt zeer inventief met de middelen - eigen inkomsten staan door de corona situatie
die voorhanden zijn
onder druk
Bedreigingen
- werkt met een groot netwerk dat hulp - artistieke wensen overschrijden soms de
biedt als de nood hoog is
financiële mogelijkheden
- heeft een hoge gunfactor

- doordat voor seizoen 21/22 en 22/23 de
verkoop en planning voor de gehele sector
verschoven is, wordt een hoge werkdruk
gecreëerd en is er een tekort aan mankracht en
expertise.
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6. Reflectie op financiële resultaat
BATEN
Directe opbrengsten
De jaarrekening wordt vergeleken met de in 2019 ingediende begroting. De directe opbrengsten van de
ingediende begroting 2021 zijn opgebouwd uit de inkomsten van project ART Bar, De Nacht van de
Collectieven, Plug&Play en de locatievoorstelling Bring Back the Happening. ART Bar en De Nacht van de
Collectieven waren projecten voor festivals waar relatief minder directe opbrengsten tegenover stonden. De
projecten voor de festivals konden door COVID geen doorgang vinden. Als alternatief besloot Nineties eind
2020 het digitale project Nineties’ Lab met daaruit voortvloeiend de voorstelling Untitled_2021, in residency bij
Oerol, te ontwikkelen. Nineties’ Lab verving de ART Bar en Untitled_2021 verving De Nacht van de Collectieven.
De directe opbrengsten van de gerealiseerde activiteiten in 2021 bestaan dus uit de inkomsten van het project
Nineties’ Lab, Untitled_2021 en Plug&Play dat voor een belangrijk deel bestond uit de reprise van de
voorstelling Memento Mori.
Door de digitale ontwikkeling werden de producties Nineties’ Lab en Untitled_2021 artistiek en zakelijk groter.
Om de juiste tijd en aandacht te kunnen investeren was er substantiële projectsubsidie nodig en die is
toegekend. Hiermee werd het risico van de weinig tot geen te realiseren publieksinkomsten teniet gedaan en
heeft dit geleid tot hogere directe en indirecte opbrengsten en in het verlengde hogere activiteitenlasten.
De totale directe opbrengsten zijn 26.132 euro meer dan begroot (kolom begroting 2021).
De totale omzet is ruim 66.000 euro hoger en met de private fondsen bijdrage zijn de eigen inkomsten zo goed
als verdubbeld.
De jaarrekening van 2019 was representatief voor hoe Nineties Productions tot en met 2020 heeft gewerkt:
projectmatig en ad hoc werden een groot aantal aan festival/plug&play/buitenland boekingen gedaan. Met de
meerjarige financiering door Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Fonds Podiumkunsten is Nineties in staat
gesteld zich te professionaliseren en het projectmatige manier van werken om te vormen naar een structurele
basis en bedrijfsvoering. Met deze basis heeft Nineties nog steeds de ambitie om kort te kunnen reageren op
de mogelijke kansen en is en blijven het ad hoc aannemen van boekingen van festivals en internationale
programmering belangrijke kernwaarden van de manier van produceren. Helaas zijn deze voorziene
onvoorziene voorstellingen ook in 2021, door COVID, minimaal.
Het project Stoffige Stukken dat in plaats van De Nacht van de Collectieven van 2020 in het najaar van 2020 zou
spelen was door COVID-19 verschoven naar mei 2021. We hebben in maart 2021, in samenspraak met de
financiële partners Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Nieuwe Bibliotheek
en Podiumkunst.info, het project opnieuw moeten doorschuiven. Het is nu 15, 16 en 17 april 2022 te zien.
Door COVID maatregelen heeft Nineties de tour van de maanden november en december van Bring Back the
Happening een week voor de première volledig moeten annuleren. De publieksinkomsten voor deze productie
zijn daardoor komen te vervallen.
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Vermogens- en risicobeheer
Nineties verwacht dat de komende jaren onzeker blijven en publieksinkomsten verminderen.
Door de vele verschuivingen staat de sector onder druk, ervaren we dat er minder expertise beschikbaar is, er
een hoge werkdruk is en financiële afspraken lastig zijn en leidt tot lagere of geen garantiesommen en/of
lagere uitkoopsommen van de theaters. Nineties heeft zichzelf daarom ten doel gesteld de algemene reserves
de komende jaren te verstevigen en benadrukt dat de bestemmingsreserves voor projecten én COVID
maatregelen van groot belang zijn voor een gezond vermogen en bedrijfsvoering.
LASTEN
Beheerslasten personeel
De beheerslasten personeel zijn lager uitgevallen dan begroot en dat komt omdat de marketing strateeg Carly
Renwarin (onderdeel van de artistieke kern) verschoven is naar activiteitenlasten personeel Marketing en
Communicatie.
Beheerlasten materieel is de realisatie zo goed als begroot.
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel zijn ruim 63.000 euro hoger. Dit komt deels door de verschuiving van beheersnaar activiteitenlasten. Maar de belangrijkste oorzaak is dat het project Nineties’ Lab met de residency op
Oerol waar de voorstelling Untitled_2021 uit voort kwam, een langere voorbereidingsperiode hadden en groter
qua omvang waren dan de begrote projecten Art Bar en De Nacht van de Collectieven. De tour van
Bring Back the Happening van de maanden november en december hebben we tijdens de montage week
moeten annuleren. De cast en crew, allen freelancers, hebben we met de COVID steunmaatregel van het Rijk
100% kunnen compenseren.
Activiteitenlasten materieel:
De activiteitenlasten materieel zijn vooral met betrekking tot de voorbereiding hoger uitgevallen dan begroot.
Dit komt omdat Stoffige Stukken voor een deel wel is voorbereid en voorbereidingskosten heeft gehad. En door
de technische investeringen in een green screen studio en eigen digitaal platform voor het project Nineties'
LAB. De marketing en uitvoeringskosten daarentegen zijn lager uitgevallen door de annulering van de tour van
de voorstelling Bring Back the Happening.
Staat van baten en lasten en de balans
Stichting Nineties Productions heeft ultimo 2021 een exploitatieresultaat van 11.382,- euro.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
reeds in de jaarrekening verwerkt.
Het positieve exploitatieresultaat komt omdat de tour van Bring Back the Happening is geannuleerd en de
productie Stoffige Stukken opnieuw is uitgesteld naar 2022. In 2022 zal Stoffige Stukken op 15, 16 en 17 april in
Theater Bellevue te zien zijn, conform de afspraken met coproducent Theater Bellevue en de financiële
partners Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, De NIeuwe Bibliotheek en
Podiumkunst.info. Ook Bring Back the Happening zal in 2022 worden afgemaakt en in plaats van een tour door
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het hele land, zal het drie weken spelen op locatie in Amsterdam en drie voorstellingen in Tilburg, de thuisbasis
van de coproducent De Nieuwe Vorst.
Voor Bring Back the Happening is een bestemmingsreserve van 22.225,- euro opgenomen, gelijk aan de
begrootte uitvoeringskosten van de geannuleerde Bring Back the Happening tour van 2021 en voor Stoffige
Stukken is de bestemmingsreserve van 2021 verhoogd en hebben we 24.450,- euro gereserveerd. Het
honorarium van de spelers is na twee jaar hoger dan in 2020 en dus hebben we de bestemmingsreserve hierop
aangepast.
Conform de overeenkomst met Fonds Podiumkunsten is er 4.447,- euro bestemmingsfonds FPK gereserveerd.
Overige subsidie Gemeente Amsterdam is de steunmaatregel van de Gemeente Amsterdam die in 2020 was
toegekend. De Gemeente Amsterdam heeft eind 2021 medegedeeld dat deze steun zo goed als in het geheel
moet worden terugbetaald. Stichting Nineties Productions maakt bezwaar tegen het besluit van de Gemeente
Amsterdam van 4 maart 2022 tot lagere vaststelling van de subsidie eenmalige aanvulling op
Kunstenplansubsidie 2017-2020 voor instellingen in zwaar weer als gevolg van de coronamaatregelen – fase 2.
Doordat Nineties in 2020 door COVID-19 projecten, respectievelijk Billy the Kid en Stoffige Stukken, heeft
moeten doorschuiven en voor deze projecten financiële afspraken waren met partners, fondsen én
uitvoerenden, was een belangrijk deel van deze steun opgenomen in specifieke project bestemmingsreserves.
Ook waren er reserves opgenomen voor Plug&Play. Door COVID-19 was dit in 2020 niet mogelijk, maar eind
van 2020 was wel bekend dat Memento Mori in reprise kon. Daarom zijn begin 2021 deze reserves ook
besteed. Met deze bestemde bedragen heeft Nineties de betrokken freelancers kunnen betalen en is Nineties
in staat geweest de afspraken met de partners na te komen. Nineties is de Gemeente Amsterdam dankbaar dat
deze steunmaatregel dit mogelijk heeft gemaakt en hoopt dat de Gemeente ook inziet dat de schade van
COVID niet in het jaar 2020 cijfermatig inzichtelijk is te maken, maar doorloopt in de komende jaren. Indien na
het bezwaar Nineties inderdaad bijna het hele bedrag van de ontvangen Subsidie (althans EUR 65.719) zal
moeten terugbetalen aan de Gemeente, houdt Nineties slechts een flinterdunne buffer over en zal Nineties
meerdere voorstellingen/projecten moeten annuleren. De Subsidie mist daarmee het beoogde effect.
Begin november 2021 heeft Nineties door COVID maatregelen de montage en de tour van de voorstelling
Bring Back the Happening van de maanden november en december moeten annuleren. De cast, crew en
creatives, allen freelancers, zijn voor deze periode 100% gecompenseerd.
Dit was mogelijk door COVID steun van het Rijk.
In december heeft Nineties helaas moeten beslissen Bring Back the Happening in zijn geheel en dus ook de
geplande tour van januari t/m maart 2022 te annuleren. Omdat op dat moment ook bekend werd dat de
Gemeente Amsterdam een belangrijk deel van de steun terug verwacht, heeft Nineties tot dusver de cast en
crew maar voor 50% kunnen compenseren. Nineties hoopt dat de toegezegde steun voor een belangrijk deel
overeind blijft en samen met de vanuit het Rijk voor deze periode toegezegde steun, alsnog alle betrokken
freelancers 100% kunnen compenseren.
Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2021 8175,- euro.
Zoals benoemd adviseert het bestuur van Stichting Nineties Productions om de komende jaren de algemene
reserve te verhogen. Dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Nineties is sinds 2021 een structureel
gefinancierde organisatie met twee werknemers met een minimaal dienstverband van 70%. Deze vorm van
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organisatie en de huidige tijd heeft de noodzaak van een algemene reserve van 15% bestendigd. Het bestuur is
het Rijk erkentelijk dat met de steunmaatregel Nineties in staat is gesteld de flexibele schil van betrokken
freelancers te kunnen compenseren voor de gecancelde voorstellingen en de extra kosten te kunnen dragen
die nodig zijn door het opnieuw produceren van gecancelde voorstellingen en andere Corona gerelateerde
zaken. De jaarrekening 2021 maakt inzichtelijk dat ook de steunmaatregel van De Gemeente Amsterdam in
2020 voor Nineties noodzakelijk is voor een gezond weerstandsvermogen. Het bestuur hoopt dat De Gemeente
Amsterdam het bezwaar in overweging neemt en de beslissing herziet.
Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten
Het AFK stelt een EIQ norm van 25% procent en het FPK vraagt 50% andere inkomsten, zodat de totale baten
voor Nineties minimaal 400.000 euro dienen te zijn. Dit jaar (met de huidige COVID steun van het Rijk en de
geschatte mindering van de steun van de gemeente Amsterdam) heeft Nineties een eigen
inkomstenpercentage van 52%, dit is dus boven de gestelde norm van 25%. De totale baten zijn 524,741,- euro,
ruim een ton meer dan begroot.

7. Reflectie op spreiding
In 2021 heeft Nineties vooral het internet als podium bespeelt. Zo waren Nineties Lab en Untitled_2021 enkel
bij te wonen via het internet. De producties konden niet touren, maar tegelijkertijd is er publiek technisch niet
eerder zoveel spreiding geweest voor Nineties. Wegens privacy waarborging is er geen bestand die inzichtelijk
maakt waarvandaan mensen precies online meekeken, maar wel is met zekerheid te zeggen dat ook mensen
buiten de randstad zijn bereikt aangezien deze vraag live is gesteld tijdens de online avonden van Nineties Lab
en Untitled.
Ook de processen zelf hebben een spreiding gekend, waar Nineties blij mee is en in lijn ligt met de beoogde
spreiding zoals in het meerjarige beleidsplan beschreven. Het is de wens om deze 4 jaar meer nomadisch in te
zetten, niet enkel binnen Amsterdam of binnen de Randstad, maar ook daarbuiten. Op deze manier gelooft
Nineties meer binding te kunnen maken met de plaatsen waar zij speelt, wat op zijn beurt vanzelfsprekend ook
van invloed zal zijn op de artisticiteit. Nineties gelooft in de waarde van niet enkel brengen, maar ook halen
door middel van resideren. Nineties Lab werd 2 maanden lang ontwikkeld en uitgevoerd op de NDSM werf in
Amsterdam in het Performance Technology Lab. Hiermee is een fijne relatie opgebouwd, wat heeft geleid tot
een nieuwe samenwerking bij Artez. Untitled_2021 is in residentie op Oerol ontwikkeld en heeft ook de relatie
met haar verstevigd, alvorens Nineties in 2023 het creatief partnerschap zal vormgeven met het festival. Bring
Back The Happening heeft weliswaar niet kunnen spelen, maar is te gast bij de Nieuwe Vorst in Tilburg
geproduceerd. Het hele maakproces heeft hier plaatsgevonden en heeft nieuwe contacten opgeleverd in de
stad, zoals de Wagenmakerij die de locatie moest worden voor de voorstelling en Stoom013 die wilde steunen
in de vorm van publiciteit en catering.
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8. Reflectie op Diversiteit en Inclusie, Cultural Governance, Fair Practice en WNT
Diversiteit & Inclusie
Publiek
De inhoud staat voorop. Primair wordt een stuk concessieloos vanuit artistieke drive opgesteld. Daarna volgt
direct de toegankelijkheid van al onze producties, zowel letterlijk als figuurlijk. Bijvoorbeeld: is het
laagdrempelig genoeg voor iedereen uit de samenleving? Is de mening van iedereen gehoord die
vertegenwoordigd wordt in een stuk? Doen we ons best alle afkomsten en leefgroepen te bereiken? Kunnen
mensen met beperkingen hun weg vinden naar en in de locatie? Per project onderzoeken we hoe en op welke
manier we drempels (figuurlijk en letterlijk) kunnen verlagen en zorgen we dat iedereen met of zonder
(lichamelijke) beperking de voorstelling te volste kan ervaren.
In 2021 vielen de fysieke deuren weg en daarmee ook de fysieke barrières. Nineties heeft hier gebruik van
gemaakt en het internet als locatie en artistiek uitgangspunt genomen voor de producties Nineties’ LAB en
Untitled_2021. We wilden dat het voor zoveel mogelijk mensen met internet en een computer toegankelijk
was. Voor Nineties’ LAB hadden we daarom de toegangsprijs zeer laag gedaan en de mogelijkheid geboden een
kaartje voor iemand ver weg te geven. Ook communiceerde we alles in het engels om zo een internationaal
publiek te kunnen bereiken. Veel beeld/voorstellingen van Nineties’ LAB waren sprekend zonder tekst.
Voor Untitled_2021 was er tijdens Oerol ondertiteling zodat het ook voor doven en slechthorende te volgen
was, ook de muziek werd ondertiteld. En het was makkelijker te begrijpen voor mensen met minder kennis van
het Engels.
Programma
Voor alle projecten en samenwerkingen focust Nineties zich op een diverse samenstelling van de makers,
performers, gastkunstenaars, muzikanten en andere creatives.
Binnen Nineties’ LAB heeft Nineties de voortrekkersrol en verbindende factor gehad en namen we de artistieke
eindverantwoordelijkheid van het gezamenlijke experiment. Door in de open-call deze verantwoordelijkheid en
het gezamenlijke doel van het experiment direct te communiceren, creëerden wij een veilige omgeving in een
tijd van schaarste voor de makers. Met de open-call hebben we de drempel voor de makers verlaagd en de
mogelijkheid tot perspectief op het eigen werk gegeven. We hebben door deze vorm zeer veel diverse makers
kunnen bedienen. Zie ook hoofdstuk 3’ Impact’.
Voor Nineties was dit een volgende stap van de curerende rol die Nineties in de sector wilt innemen.
Personeel
Nineties is een kleine organisatie met Anne Maike en Yannick in dienst, Esra Merkel (PR en communicatie) via
Urland gedetacheerd en een belangrijke kern van betrokken freelancers.
Ook in 2021 werken we vast samen met Esra Merkel voor de publiciteit/marketing, Suzan Slinger en Merel
Hobrink voor productie en toneelbeeld ontwerper Julian Maiwald.
Eind 2021 ging Esra met zwangerschapsverlof en hebben we Letice Braun aangetrokken. Nineties hoopt met
haar de samenwerking te kunnen behouden. Letice is gespecialiseerd in online marketing en dat is met de
digitale ontwikkeling voor Nineties een grote meerwaarde en een aanvullende expertise op die van Esra.
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Bij vacatures wordt voorrang gegeven aan geschikte kandidaten met een niet-westerse achtergrond,
minderheid identiteit of beperking. Bij de verspreiding van de vacature wordt het netwerk van de betrokken
freelancers, het netwerk van Carly Renwarin, het netwerk van Nineties met o.a. Likeminds, De Dansers en Mojo
en het netwerk van kernlid Vevi van der Vliet, voorheen algemeen directeur ISH, ingezet. Ook wordt de
vacature gedeeld op culturele vacatures en Binoq Atana.
Code Cultural Governance en Fair Practice Code
De bestuurders van Stichting Nineties Productions nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance
en Fair Practice Code ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten.
Nineties Productions is lid van de NAPK branchevereniging en aangesloten bij de CAO Theater en Dans. Voor
freelancers wordt dezelfde CAO als uitgangspunt genomen en er minimaal 40% boven op gerekend. De
afspraken over de honorering is transparant, solidair, duurzaam en met vertrouwen.
Diversiteit en inclusie is in de paragraaf hierboven toegelicht.
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 werd gezocht naar een ondernemer in de culturele sector, maar buiten de theater
discipline om en dit is Josine Neyman geworden en zij vervult de functie van penningmeester. We zijn nog
opzoek naar een creatief uitvoerend persoon die artistiek inhoudelijk kan reflecteren op de plannen van
Nineties en bij voorkeur een internationaal en/of politiek netwerk heeft. Voor dit laatste profiel wordt er
gezocht naar een vrouw met een andere culturele achtergrond dan die van het huidige leidinggevende team.

Rooster van aftreden
intreden

aftreden

26 maart 2015

Tweede termijn, uiterlijk 1-12-2023

Naam (en functie)

N.A.G. Luttels (voorzitter)

Tweede termijn, uiterlijk 1 juni 2023
S.H. Wiggers

26 maart 2015

J. Grooteman (secretaris)

22 februari 2020

Nog actief, eerste termijn en datum
nog niet vastgesteld

J. Neyman (penningmeester)

1 december 2021

Nog actief, eerste termijn en datum
nog niet vastgesteld

nnb
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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, in de Raad van Toezicht van het
Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival en is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Stadsschouwburg Utrecht.
De heer S.H. Wiggers is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders Advocaten.
De heer J. Grooteman is freelance marketing en communicatiestrateeg voor onder andere het Nederlands
Theater Festival, projectleider van de Podiumpasl en vanaf 1 april 2022 directeur van Digitaal
Informatieplatform Podiumkunsten en de Podiumpas en is bestuurslid van mimegroep Golden Palace.
Mevrouw Josine Neyman is docent, ondernemer en strateeg bij de onderwijsinstelling CIBAP in Zwolle.
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.
Wet normering topinkomens (WNT)
De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door het bestuur.
De salarissen zijn ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.
Er zijn in het boekjaar geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT
dienen te worden gerapporteerd.
Vrijkaartenbeleid
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, afhankelijk van de capaciteit, twee tot vier companyseats te vergeven.
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.

Ondertekend door:
Naam, datum, functie
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vqnhier
qudit services

Stichting Nineties Productions
Van Baerlestraat 78 -2
1071 BB AMSTERDAM

Zaandam,

2t april2022

Behandeld door: Alex Bankersen
Betreft : gecontroleerde jaarrekenin g

E-mail : abankersen@vanhier.nl

Referentie: 2263351.0

Geachte mevrouw van der Vliet,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2O2!, voorzien van onze
controleverklaring d.d. 20 april 2O22 en een exemplaar dat niet is ondertekend. Uitsluitend deze
niet-ondertekende controleverklaring met vermelding van de afkorting "w.g." (was getekend) is
bedoeld een eventuele publicatie op internet.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring (het niet
ondertekende exemplaar), zoals opgenomen in de Overige Gegevens van bijgaande - door ons
gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd
wordt vastgesteld door het bestuur.
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.
Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de
de internetsite. Afscheiding kan
jaarstukken
-biivoorbeeld goed zijn afgescheiden van andere informatie op
plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als afzonderlijk bestand op
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat
de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"),
Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door alle leden van de directie,
en het bestuur. Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een vergadering van het bestuur
en de vaststelling dient te worden genotuleerd,

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de bestuursvergadering omstandigheden blijken die
aanpássing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de
bestuursvèrgadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362lid 6 en
artikel 2:392lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming'

Tot slot ontvangen wij van u graag de volgende stukken voor ons dossier:
- een door de directie en het bestuur ondertekend exemplaar van de jaarrekening;
- een kopie van de ondeftekende notulen van de bestuursvergadering, waarin de
jaarrekening is vastgesteld.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van dit schrijven of de opgestuurde documenten, aarzel dan
niet om contact met ons oP te nemen.

Vanhier Audit Services B.V. Pieter Ghijsenlaan 24C 1506 PV Zaandam
Telefoon +31 (O)75 61675 51 info@vanhier.nl www.vanhier.nl KvKAmsterdam 76480690
voomaaráen argewezen. Memb;r of MSr Gtobal Artiance, one of the wodd3 leadlng intêrnàtionat altiàncès of independent legal and accouíting firms-

l+
o

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken
van een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

.A, Bankersen
Reg isteraccou
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2. Balans per 31 december 2O2L

2020

Bedragen in EUR

ACTIVA

Vaste activa
1. Materiële vaste activa
Totale vaste activa

1.878

7.302
7.302

91.s98

58.53L

7.878

Vlottende activa
2. Vorderingen

3. Liquide Middelen
Totaal vlottende activa

135.952

77.346

227.550

135.877

TOTAAL ACTIVA

229.428

L37.ttg

Lt75

8.990

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmi ngsfonds FPK 2021-2024
Bestemmingsreserve Bring Back the Happening

4.447

22.225
2.500

Bestemmingsreserve lnternationaal

30.130
22.000

18.524
24.450

Bestemmi ngsreserve Covid-19
Bestemmingsreserve Stoffige stukken
Bestemmingsreserve Billy The Kid in Shanghai
Bestemmingsreserve Plug and Play activiteiten
Totaal eigen vermogen

2.500

s.318

80.32r

68.938

5. Voorzieningen

6s.719

6. Langlopende Schulden

50.19s

7. Kortlopende Schulden

33.193

68.24t

229.428

L37.L79

TOTAAL PASSIVA

vo nhfer
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3. Exploitatierekening per 31 december 2021

2027

2020

FPK Begroting

Bedragen in EIJR

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
- Recette

8.767

15.000

- Uitkoop

20.972
7.656

7.500

- Partage

47.850
5.094

9.984

1b Publieksinkomsten buitenland

47.379

1 Publieksinkomsten Totaal

s2.944

22.500
5.000

2 Sponsorinkomsten

28.842

3a. Boten coproducties

55.000

40.000

3b. Overige lnkomsten

1-0.753

19.500

12.808

65.753

59.500

41.650

113.132

87.000

94.594

3. Overige Directe lnkomsten
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1

t/m 3)

5 lndirecte Opbrengsten
60 Bijdragen particulieren incl. vrienden
6b Bijdragen von privdte Íondsen

7.92r

1.500

20

4.000
70.000

60.000
60.020

4.000

70.000

7 Totaal Eigen lnkomsten

t8L.O72

92.s00

t64.594

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

204.996
62.700
267.696

186.000

101.700

100.000

6 Overige bijdragen uit private middelen

Extra covid steun

9 Meerjarige subsidie AFK

186.OOO

67.223

-50.727

56.967

25.000
-25.727

87.500
80.000

r44.467

11 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen

343.669

366.000

205.590

12 Totale baten

524.74r

458.500

370.284

Gemeente Amsterdam "Zwaar weer"
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie
10 Overige bijdragen uit publieke middelen
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3. Exploitatierekening per 31 december 2021

202r

2020

FPK Begroting

Bedragen in EUR

TASTEN

1 Beheerslasten personeel

31.338

43.500

26.429

2 Beheerslasten materieel

34.949

33.400

17.650

3 Totale beheerslasten

66.288

76.900

44.O79

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
4 Activiteitenlasten personeel

259.839

1-91.405

43.359

80.491

85.507

t7r.886

340.330

276.9L2

2r5.245

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
5 Activiteitenlasten materieel

59.318

4s.57s

699

38.050

42.090

48.760

6 Totale

activiteitenlasten

7 Totale Lasten

9.O74

L7.O22

to6.442

L04.687

to.767
60.226

446.773

381.500

275.47L

s13.060

458.500

3X9.550

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering
9 Saldo rentebaten/lasten

10 Exploitatieresultaat

11.681

50.734

-298

-7

11.383

so.727

-815

-9.22t

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestem m i ngsf onds

FP K

4.447

2O2I-2O24

22.225

Bestemmingsreserve Bring Back the Happening

2.500

Bestemmingsreserve lnternationaal

-11.606

30.130

Bestemmingsreserve Stoffige stukken
Bestemmingsreserve Billy The Kid in Shanghai

2.450
-2.500

22.000

Bestemmingsreserve Plug and Play activiteiten

-5.318

5.318

11.383

50.727

Bestemmingsreserve Covid-19

2.500

Personele Bezetting (beheer + activiteiten)
Fte. Vast in dienst
Fte. Tijdelijk in dienst

r,78

Fte. lnhuur

5,34

Totaal Fte. personele bezetting
Aantal vrijwilligers

7.L2

Fte. vrijwilligers
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4. Kasstroomoverzicht

202r

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
L1.383
310

€
€

so.727

11.693

€

50.789

€
€
€

-33.067
-35.048
65.719
50.195

€
€
€
€
€

€

s9.492

€
€

-886

Exploitatiesaldo
Afschrijvingen vaste activa

€

BÍuto kasstroom uit operationele activiteiten

€

Mutatie
Mutatie
Mutatie
Mutatie
Mutatie

voorraden
vorderingen
kortlopende schulden
voorziening

€

€

langlopende schulden

Netto kasstroom uit operationele

activiteiten

62

-7.557
34.802

78.O34

Kasstroom uit investerinssactiviteiten

lnvesteringen in vaste activa
Desinvesteringen in vaste activa

€
€

-L.364

-886

Kasstroom uit investeÍingsactiviteiten

-1..364

€

76.670

€
€

77.346

77.346
s8.606

€

76.544

€

58.606

€
€

135.952

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

Mutatie liquide middelen

802
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5. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Stichting Nineties Productions is in geschreven bij de Kamervan Koophandel onder nummer 59874779.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Nicolien
voorzitter
Steven
lid (penningmeester tot en met 3L december 2021)
penningmeester (vanaf 1 januari 2022)
Josine
Joêp Grooteman lid

Luttels
Wiggers
Neyman

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640, voor zover deze niet afwijken van de
aanwijzingen in het Handboek Verantwoording Meerlarige projectsubsidies 202!-2024van het Fonds Podiumkunsten
(FPK). De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en

subsidies, De afschrijving geschiedt Iineair op basis van de verwachte levensduur. Op de inventaris wordt afgeschreven in
60 termijnen en op de aanschaffen voor techniek wordt afgeschreven in 48 termijnen.

vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reêle waarde, inclusieftransactiekosten, van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur
is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt toegelicht.

Voorziening
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare offeitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wiize
zijn om
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
een
de verplichtingen per balansdatum afte wikkelen. De overige voorzieningen met een verwachte looptijd van maximaal
jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de

verplichtingen afte wikkelen, tenzij anders vermeld. De overige voorzieningen waarop het effect van tijdswaarde
materieel is, worden gewaardeerd tegen contante waarde. De mutatie in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging
wordt gepresenteerd als rentelast.
Langlopende schulden
Langlopende schulden, betreffen schulden die niet binnen L2 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist, worden
bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct ziin toe te rekenen aan de
verweruing van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij
de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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5. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE RESUTTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten
en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Opbrengsten zijn verantwoord in hetjaarwaarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van
onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten
zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten

worden verantwoord als het waarschijnlijk

is dat deze

worden ontvangen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op Brond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioen
De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-enverliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

vGn
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6. Toelichtlng op de balans per

3l

december

Bedragen in EUR

ACÍtVA
Vaste Activa
1. Materiële vaste activa
Het verloop wordt als volgt weergegeven
Techniek
Aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

Totaal
1.364

lnventaris
1.364

-62

-

'62
1302

-

L.302

886

lnvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties 2021

886
-37

-273

-310

849

-273

s76

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvin gen
Boekwaarde per 31 december 2021

886

r.364

2.250

-37

-335

-t72

7.029

1.878

849

2020

202J,

Vlottende activa
2. Vorderingen

8.775

Debiteuren
Totaal debiteuren

-r:vs6.000

Te ontvansen subsidie
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds2l
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie
Totaal te ontvangen subsidie

20.000

20.000

40.000
5.000
65.000

10.000

36.000

vorderen belastingen en premies sociale verzekerinqen
omzetbelasting
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen

22.875
22.475

11.098
11.098

Te

Overiee vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Dubbele betalingen
Paypal tussenrekening
Nog te ontvangen Mollie
Totaal overige vorderingen

3.35s
369

3.724
91.598

Totaal Vorderingen

n;
---

3.L32

3258
58.531

3, Liqulde Middelen
tNG 093

Totaal liqulde middelen

-

L3íg52

77.346
77.346

229.428

rs7.L79

135.952

De liquide middelen stddn ter vrije beschíkking van de stichting.
TOTAAL ACTIVA
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6. Toelichting op de balans per 31 december

2020

2021

Bedragen in EUR

PASSIVA

4, Eigen vermosen
Algemene reserue
Saldo per 1 januari
Uit resultaatbestemming
saldo Algemene Reserve per 31 december

8.990

8.990
-815

8.990

4.175

Bestem m ingsfonds F P K 20Zl-2O24
Saldo bestemmingsfonds per L januari

Uit resultaatbestemming
Saldo reserve per 3L december

4.447
4.447

Bestemmingsfonds FPK is conform de vereisten vdn het Fonds Podíumkuunsten en dit jaar dus 39,7% von het
itat i e r e s u lta d t.

p o si ti e v e e xp I o

Bestemmingsreserve Algemeen

9.22r

Saldo reserve per 1 januari

Uit resultaatbestemming

-9.22I

Mutatie
saldo reserve per 31 december
Bestemmingsreserve Bring Back the Happening
Saldo reserve per 1 januari

Uit resultaatbestemming
saldo reserve per 31 december

22.225
22.225

Bestemmíngsreserve Bríng Back the Hoppening is voot het opnieuw produceren, montoge en drie weken spelen
in Amsterdom plus drie dogen in Tilburg in 2022. De tour is in december 2027 gednnuleerd en met akkoord van
Fonds Podiumkunsten wordt een lokale versie geproduceerd ín moart en april 2022.

Bestemmingsreserve lnternationaal
Saldo reserve per 1 januari

Uit resultaatbestemming

2.500

Saldo reserve per 31 december

2.500

Bestemmingsreserve internqtionadl is voor de potentiële voorstellingen von Untitled-2ol.7 in lstonbul Turkiie
voor Bergqmq Festivql in juni 2022.

Bestemmingsreserve covid-19
saldo reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming

Mutatie
saldo reserve per 3L december

30.130

30.130
-1

1.606

t8.524

30.130

Zoals benoemd odviseert het bestuur von Stichtíng Ninetíes Productions om de komende jaren de algemene reserve te
vethogen. Dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vdngen. Nineties is sínds 2027 een structureel gefinoncierde
orgdnisotie met twee werknemers met een minimaal díenstverbdnd von 7O%. Deze vorm von orgdnisotíe en de huídige

tijd heeft de noodzaakvan een algemene reserve von 75% bestendigd. Het bestuur is het Riik erkentelíik dot met de
steunmaatreqel Ninetíes in stodt is gesteld de flexibele schil vdn betrokken freeldncers te kunnen compenseren voor de
geconcelde voorstellingen en de extro kosten te kunnen dragen die nodig zijn door het opnieuw produceren vqn
gecdncelde voorstellingen en ondere Corono gereloteerde zoken. De jaarrekening 2O21" maqkt ínzichteliik dot ook de
steunmoatregel von De Gemeente Amsterdom in 2020 voor Nínetíes noodzdkeliik is voor een gezond
weerstondsvermogen.
Bestemmingsreserve Stoffige stukken
saldo reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Saldo reserve per 31 december

22.OOO

2.450

22.000

24.450

22.OOO

Het project Stoffige Stukken hebben we ook in 2027 opnieuw door COVID moeten doorschuiven en zal nu
plddtsvinden op 75, 76 en 17 april 2022. De bestemmingsreserves ziin verhoogd omdat het opnieuw
produceren de meerkosten inzichtelijk heeft gemookt.

Bestemmingsreserve Billy The Kid in shanghai
Saldo reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming
saldo reserve per 31 december

ven

2.500

-2.500

2.500

Voor

2.500

den
rlns

Behorende
Bestemmingsreserve Plug and Play activiteitên
saldo reserve per 1 januari
Uit resultaatbestemming
saldo reserve per 31 december
Totaal eigen vermogen

Stichting Nineties Productions

5.318

-5.318

5.318

d.d
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6. Toelichting op de balans per 31 december

2021

2020

Bedragen in EUR

PASSIVA

5, Voorzieningen

Voorziening terug te betalen bijdrage cemeente Amsterdam
Saldo per 1 januaíi

Dotatie/onttrekking

65.719

Saldo Voorziening A per 3L december

6s.719

Er zal een bezwaarprocedure worden gestart tegen de verplichting om deze subsidie terug te betalen
aan de gemeente Amsterdam.

Totaal voorzieningen

65.719

6. Toelichting op de balans per 31 december

Bedragen in EUR
PASSIVA

6. Langlopende schulden
Vooruitontvangen subsidie FPK 2021
Totaal Langlopende Schuld

202L

2020

50.195
---EE

ConÍorm het Hondboek Verantwoording Meerjqrige projectsubsidies 2021-2024 von het Fonds Podiumkunsten is de
vooruitontvongen termijn van 25% von de jaorsubsidie opgenomen onder longlopende schulden. Deze zol in het lootste
subsidiejoor vríjvollen.

7. Kortlopende Schulden
Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Totaal schulden aan leveranciers
Af te dragen belastingen en oremies sociale verzekerinqen
Loonbelasting
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen

5.465
5.465

2.349

--

L34g

2.703
2.703

Overise kortlopende schulden
Te betalen kostên
Te betalen vakantiegeld
Te betalen accountantkosten

Covid-19 bijdrage Gemeente Amsterdam
Totaal overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

50.900

!4.844
4.74r
5.000

14.992
25.O25

33.193
229.42A

65.892

----@
137,t79

vsnhïer
Voor
Behorende bij
rl.d

Siichting Nineties Productions

Jaarrekening 2021

20

10

5. Toelichting op de balans

Niet uit de balans bliikende rechten en verplichtineen
Toesekende meeriarige activiteitensubsidie 2021-2024
ln het kader van de Deelregeling meeriarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2OZL-2O24is
een vierjarige subsidie toegekend van € 204.996 perjaar. Dit is inclusief indexatie tot en met 2021.

Toegekende meeriariee subsidie Kunstenplan 2021 - 2024 Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Het Amsterdams Fonds voor de kunst heeft in het kader van het kunstenplan 2021-2024 een subsidie
van € 101,700 per jaar toegekend. Dit is inclusief indexatie tot en met 2021.

van

r
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7. Toelichting op de exploitatierekening
TOELICHTING EXPLOITAïIEREKENING 2021 ten opzichte van de ingediende begroting
BATEN
De jaarrekening wordt vergeleken met de in 201"9 ingediende begroting. De directe opbrengsten van de ingediende begroting 2021 zijn
opgebouwd uit de inkomsten van project ART Bar, Nacht van de Collectieven, Plug&Play en de locatievoorstelling Bring Back the Happening. ART
Bar en De Nacht van de collectieven waren projecten voor festivals waar relatief minder directe opbrengsten tegenover stonden. De proiecten
voor de festivals konden door COVID geen doorgang vinden. Als alternatief besloot Nineties eind 2020 het digitale project Nineties' Lab met
daaruit voortvloeiende voorstelling Untitled_2021 te ontwikkelen. Nineties' Lab verving de ART Bar en Untitled-2021 verving De Nacht van de

collectieven. De directe opbrengsten van de gerealiseerde activiteiten in 2021 bestaan dus uit de inkomsten van het project Nineties'Lab,
Untitled_2021 en Plug&Play dat voor een belangrijk deel bestond uit de reprise van de voorstelling Memento Mori.

DoordedigitaleontwikkelingwerdendeproductiesNineties'LabenUntitled_zO21

artistiekenzakelijkgroter. Omdejuistetijdenaandachtte

kunnen investeren was er substantiële projectsubsidie nodig en die is toegekend. Hiermee werd het risico van de weinig tot geen te realiseren
publieksinkomsten tenietgedaan en heeft dit geleid tot hogere directe en indirecte opbrengsten en in het verlengde hogere activiteitenlasten.
De totale directe opbrengsten zijn 88.572 euro hoger uitgekomen dan begroot (kolom begroting 2021).
De totale omzet is daardoor ruim 54.000 euro hoger en met de private fondsen bijdrage zijn de eigen inkomsten zo goed als verdubbeld.

LASTEN

Beheerslasten personeel:
De beheerslasten personeel zijn lager uitgevallen dan begroot en dat komt omdat de marketing strateeg Carly Renwarin (onderdeel van de
artistieke kern) verschoven is naar activiteitenlasten personeel Marketing en Communicatie.
Beheerlasten materieel is de realisatie zo goed als begroot.

Activiteitenlasten personeel :
Activiteitenlasten personeel zijn ruim 63.000 euro hoger, Dit heeft te maken met de verschuiving van beheers- naar activiteitenlasten. Maar het
belangrijkste deel komt omdat het project Nineties' Lab met daaruit voortvloeiend de voorstelling Untitled_2o21 groter was dan de begrote
projecten Art Bar en Nacht van de Collectieven. Groter in de zin van een langere voorbereidingsperiode en groter in omvang,
Activiteitenlasten materieel :
De activiteitenlasten materieel zijn vooral met betrekking tot de voorbereiding hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat Stoffige Stukken
voor een deel wel is voorbereid en voorbereidingskosten heeft gehad. En door de technische investering in een green screen studio en eigen
digitaal platform voor het project Nineties' LAB. De marketing en uitvoeringskosten daarentegen zijn lager uitgevallen door de annulering van de
voorstelling Bring Back the Happening.
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7. Toelichting op de

exploitatierekening

Bedragen in EUR

2020

FPK Begroting

202L

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland
Recette

8.767

Uitkoop

20.972
7.656

Partage
Lb Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten Totaal

15.000
7.500

47.8sO
5.094

9.984

47.379

22.500

52.944

5.000

2 Sponsorinkomsten

3a. Baten coproducties
Feikes Huis/Performance Technology Lab, Nineties' Lab
Likeminds, Nineties' Lab
over't lJ Festival, Nineties' Lab
subtotaal baten coproducties

20.000
30.000
5.000

55.000

3b. Overige lnkomsten
Educatie
Bijdrage partners in kosten

2&U2

8.093
L9.500

Overig

subtotaal overige inkomsten
3. Overige Directe lnkomsten
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1

40000

t/m 3l

2.660
10.753

19.500

12.808
12.808

65.753

59.500

41.650

87.000

94.594

rc

5 lndirecte Opbrengsten
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden
6b Bijdragen van private fondsen

Fonds2l
Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Melanie
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen

7.92L

1.500

20

4.000

40.000
20.000

40.000
20.000
10.000

60.000

70.000

60.020

4.000

70.000

7 Totaal Eigen lnkomsten

taLo72

92.500

L64.594

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

204.996

186.000

6 Overige bijdragen uit private middelen

Rijks COVID steunmaatregel
subtotaal meeriarige subsidie

62.700
FPK

9 Meerjarige subsidie AFK
LO Overige

267.696

186.000

101.700

100.000

67.223

bijdragen uit publieke middelen

Fonds Podiumkunsten projectsubsidies
Gemeente Amsterdam "Zwaar weer"
Amsterdams Fonds voor de Kunst

57.500
56.957
30.000

-50.727

2s.000

40.000

-2s.727

40.000
80.000

144.467

11 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen

343.569

366.000

205.690

12 Totale baten

s24.74L

458.500

370.284

Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie
Blockbusterfonds
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen

*
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7. Toelichting op de

exploitatierekening

Bedragen in EUR

202L

TASTEN

2020

FPK Begroting

1 Beheerslasten personeel

Artistiek en Zakelijke directie
Marketing strateeg
Fondsenwerving - relatiebeheer
Onkosten personeel onbelast
Overig personeel, o.a. verzuimverzekering
Totaal beheerslasten personeel

25.500

-------

2 Beheerslasten materieel
Huisvesting
Bu reaukosten
Algemene publiciteit
Afsch rijvingskosten
Overige beheerslasten

2.500
333
3.005

-

6.64t
27.652

25.s00

22.r70

18.000

1.57s

2.684

43Joo

z6Azg

7.200
20.200

t4.444

347
310

62

3.140

Totaal beheerslasten materieel

34.949

6.000
33.400

3 Totale beheerslasten

66.288

76.900

44.079

1L3.850

39.957

4

17.650

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Artistieke directie
Artistiek kader
Uitvoerend personeel

106.22L
29.2tO
29.824
17.240
7.L67

Prod uctie
Techniek

33.460

Marketing en communicatie

3.402
8.000
12.000
13.455

4.200

Stagia ires

19.5s3
300

Ontwerpers
Kostuumontwerp
Fondsenwerving

22.OOO

3.000
2.500

t2.400

Coordinator
t4.271
2.600

Schrijvers
Video ontwerp

Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
Uitvoerend personeel

259.839

191.405

43.359

12.805

42.LOl

L16.294
12.100
33.902
9.590

Prod uctie

t4.t97

Techniek

31.346

12.550

20.766

t4.400
LÍ.200

Publiciteit
Makers - host
Ontwerp off en online
Coordinator

5.250

r.377

Overig

Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering
Totale activiteitenlasten personeel

80.491

85.507

171.886

340.330

276.9t2

zLS.24S
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7. Toelichting op de

exploitatierekening

Bedragen in EUR

202L

LASTEN

5

FPK

Beerotins

2020

Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel voorbereidins
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Transport / reis / verblijfkosten
Huur repetitieruimten

9.682

4.200

23.31.4

2.000

5.t70
1.3.3s0

33.000

r49

Locatiekosten
Research

759

Catering

7.227

lmpresario
Vormgeving
Website, Net Art, digitaal platform
Overige voorbereidingskosten
Totaal voorbereidingskosten

423
1.000
3.375
2.000

5.478
276

188
59.318

Activiteitenlasten materieel uitvoering
Decors / kostuums / rekwisieten
Techniek / electronica / huur apparatuur
Transport / reis / verblijfkosten
Locatiekosten - huur ruimten
lmmateriële productiekosten
Niet podium gerelateerde kosten
lnstrumenten AFK

244
2.349

7t.42r
733

45.575

6.627

900
4.650

t3.259

1L.680
15.200

19.360
4.830

859
L51
5.980

Catering
Overnachtingen
Verzekeringen

2.778

4.000
450
6.730
2.100
830

12.956

Nagekomen projectkosten
Overige uitvoeringskosten

224

639

Totaal uitvoeringskosten
Marketine
Publiciteit
Vormgeving
Fotografie en video
Overig specifieke publiciteitskosten
Totaal specifieke publiciteit

38.050

42.090

L.774

4.500
1.750
7.500
3.272

4.250
3.050

48.t60

9.O74

t7.o22

to.767
ro.767

Totaal activiteitenlasten materieel

106.442

to4.6a7

60.226

activiteitenlasten

446.773

381.600

275.47L

513.060

458.500

319.550

6 Totale

7 Totale Lasten
8 Saldo

uit gewone bedrijfsvoering

9 Saldo

rentebaten/lasten

so.734

11.681
-298

50.734

tL.382

10 Exploitatieresultaat
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8. Ondertekening directie en bestuur

Plaats Amsterdam

Datum

Nicolien Luttels / voorzitter

73-04-2022

bestÏ9ïjtïan dervriet
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Bestuursverslag 2021
Stichting Nineties Productions (hierna aangeduid als Nineties) is 20 januari 2014opgerichtdoorAnne Maike
Mertens en Yannick Noomen. Nineties is een theatercollectief dat scherpzinnig eigentijds werk creëert,
spelend met elementen van beeldende kunst, digitale media, literatuur, muziek en performance. Altijd op zoek
naar nieuwe theatervormen die reflecteren op onze huidige tijdgeest, maakt Nineties voorstellingen zowel in
de zaal als op locatie, offline en online, voorvolle tribunes en intieme groepen, omgeven door koud beton of
rood fluweel en meanderend tussen highbrow- en popcultuur.
2021 was het eerste jaar dat Nineties door zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst als Fonds
Podiumkunsten structureel ondersteund wordt. De artistiek leiders Yannick Noomen en Anne Maike Mertens
en creatief producent Vevi van der Vliet vormen de kern van het gezelschap. Zij worden ondersteund door
marketing strateeg Carly Renwarin en pr medewerker Esra Merkel. Nineties is haar publiek, partners en
fondsen dankbaar voor het vertrouwen en de steun van het afgelopen jaar.

Foto. Nineties Lab. Anne Harbers
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Activiteiten

Nineties heeft in 2O2L (na zeven jaar en meer dan 10 succesvolle muziektheaterproducties) een bewogen,
maar desalniettemin succesvol eerste jaar als structureel gefinancierd gezelschap beleefd. Ondanks alle corona
hickups heeft het gezelschap zich veelvuldig laten zien en is bijzonder nieuw werk gecreëerd. Er kan gesproken
worden van een duidelijke Nineties signatuur en een duidelijke Nineties visie.
Nineties presenteerde in het begin van de allereerste lockdown in2O2O Memento Mori, een voorstelling die
tegelijk online én offline te bekijken is. Het werd een digitale reis waarbij spelers zich overgeven aan hun eigen
sterfelijkheid, een beeldende trip, een versmelting tussen theater en computeranimaties. De reprise van deze
voorstelling vond plaats in januari en februari 2021. Tijdens de lockdown werd exclusief gespeeld voor een
groot online publiek, kaartjes werden verkocht via Nineties eigen ticketshop en een voorstelling werd speciaal
voor online publiek in lndonesië gespeeld in samenwerking met het Erasmushuis in Jakarta.
Nineties besloot vervolgens om de green screen studio van Memento Mori nieï op te bergen maar in te zetten
voor een onderzoek naar de mogelijkheden van live online theater. ln samenwerking met Likeminds,
Performance Technologie Lab en Over Het lJ festival creëerde Nineties: Nineties' Lob. Acht zaterdagavonden
waarbij publiek, kunstenaars en artiesten via videoconference software samen kwamen in een digitaal theater
waar live performances te zien waren. Van de zeventig aanmeldingen werden negen makers van verschillende
theater disciplines geselecteerd. Op zoek naar de potentie van het digitale hier en nu, heeft iedere maker een
week gewerkt vanuit een green screen studio op de NDSM werf in Amsterdam Noord. Nineties' Lab was een
live geconstrueerde theatrale virtuele clubavond, een cross-over tussen performance, dans, muziek, poëzie en
web-art. Het lab benaderde de ervaring van theaterbezoek zo dicht mogelijk: met muis, webcam en microfoon
stond je in de rij om je kaartje te laten zien en kon je na afloop vrij bewegen tussen o.a. de bar, een kampvuur
en een 'open mic'-ruimte.

Met het opzetten van dit theatrale onderzoekslab vervulde Nineties de artistieke wens om zich ook als curator
te ontwikkelen. Het samenstellen en creëren van kruisbestuivingen heeft geleid tot verbreding van het
netwerk, co-creatie/relaties voor toekomstige projecten en verdieping van het eigen werk. Alle negen
residenties verliepen verschillend, de ene maker was zeer autonoom en had weinig artistieke begeleiding
nodig, andere makers vroegen veel van ons technische team en er zijn ook een aantal makers geweest die
Nineties intensief artistiek begeleid heeft. Over het algemeen werd de tijd -ondanks de snelkookpan- benut om
te experimenteren met vorm (video, net en digitale kunst). ledereen was nieuwsgierig naar de mogelijkheden
van Ohyay, het online video calling platform, waarmee de virtuele wereld gebouwd is en we het publiek op
verschillende manieren aanwezig konden maken. Door de diversiteit qua disciplines, stijlen en achtergronden
van de makers zijn in korte tijd heel veel verschillende vormen van online theater en kunst onderzocht. Zo
gebruikte Hotel Modern de vorm van live vlogs die zorgde voor een enorme intimitei| Silverbones maakte een
live muziekvideo waarbij het publiek direct werd geadresseerd om mee te gaan op muzikale reis; Babylon
gebruikte de green screens om de spelers live in maquettes te plaatsen om zo een droste-effect aan live
beelden te maken; Tom en Jo creëerden letterlijk een darkroom, door een volledig auditieve performance te
maken, waarbij het publiek in totale anonimiteit tot (niet seksuele) intimiteit kon komen met elkaar. Bij het
werk van Lucinda Wessels werd het publiek letterlijk in een bus mee op reis genomen en presenteerde het
werk van Diederik Kreike zich als theatrale videokunst met een meer conventionele kijkervaring. Op die wijze
gaf iedere maker de rol van het publiek op een andere manier vorm om zo met hen tot een collectieve ervaring
te komen, wat voor Nineties de kracht van theater is.
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Het randprogramma van het Nineties'Lob heeft zich acht weken lang ontwikkeld. Yannick en Anne Maike
hebben in samenwerking met Marcel Harteveld de digitale ruimte 'Nineties-land' uitgebouwd en
doorontwikkeld, van huiskamerconcertjes bij het digitale kampvuur tot escape rooms die je met drie vreemden
kon oplossen. Er was een discotheek waar mensen met hun webcam feeds konden dansen en via emoticons
met de dj's konden communiceren. Dj's die ook vanuit het buitenland live draaiden. Er waren ontmoetingen in
de virtuele barretjes en mensen spraken met elkaar in de rij voor de digitale kassa waar hun kaartje via de
webcam werden gescand. Nineties kijkt terug op een zeer intensieve en leerzame periode van acht weken. Het
technisch- en productieteam heeft overuren gedraaid. Acht weken lang monteren, met iedere zaterdag een
première is tijdrovend en vraagt veel energie en inzet.
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Screenshot van Post-it wall. Nineties Lab
Op L mei 2021. net voordat de theaters hun deuren weer mochten openen, zond Nineties de laatste lab avond
uit. Na deze fijne afsluiting werd de green screen studio alsnog niet opgeborgen. Nineties is op uitnodigingvan
Oerol de uitdaging aangegaan om middels een residentie van drie weken werk te creëren dat aansluit bij eigen
fascinaties en daarmee tegelijkertijd reageert op de turbulente tijd. Geïntrigeerd door de ervarings
mogelijkheden van digitale kunst en de drive om verbondenheid tussen mens en de wereld verder te verdiepen
bedacht Nineties het concept van Untitled_2027. De titel verwijst naar het eerdere Untitled, 2017. De nieuwe
voorstelling heeft met het stuk gemeen de poging om een versplinterde tijdgeest te vangen. Waar in 2OI7 de
filosofische stroming van het metamodernisme centraal werd gezet, richt Nineties zich nu op het
posthumanisme en het einde van het antropocentrisme. Voortbordurend op het gedachtegoed van eco
feministische schrijvers als Donna Haraway, Ursula le Guin en Anna Tsing, stelt Nineties zichzelf de vraag: wat
als we meer verhalen vertellen waarin de mens niet centraal staat, maar meer een gelijkwaardig onderdeel is
van de alom aanwezige natuur? Kunnen we zo op een ímpliciete manier een ander bewustzijn en perspectief
bieden in een tijd die roept om een andere houding ten opzichte van het klimaat, de natuur, de wereld om ons
heen?

Schrijver Hannah van Wieringen, muzikant Frank Rosaly en videontwerpers Noor van den Eijnde werden aan
het team van Nineties' Lab toegevoegd. Met Yannick als acteur, in regie van Anne Maike, is een prachtige
innemende muzikale voorstelllng gemaakt. Een verhaal waarin wordt ingezoomd op de alomtegenwoordige
uzikale
verbindingen tussen natuur en cultuur, mens en dier, technologie en biologie, hart en hoofd. ln
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en meditatieve trip reist het publiek door een digitale visuele database van "all things earth". Een database
waarbij er geen onderscheid is gemaakt tussen al die dingen; objecten, robots, planten, dieren. Aan de hand
van deze verzameling reist en zoekt Yannick spelenderwijs door diepere wateren en ijle luchten, door
miljoenen jaren tijd, door de ogen van ammonieten en sporen, krabben en zelfs steen, in een poging de mens
een stapje terug te laten nemen in ons wereldbeeld. Untitled_2?21is een geslaagd theatraal experiment dat
de nietigheid van de mens blootlegt, en daarmee een oproep deed om een stap uit de menselijke comfortzone
te zetten. Net als vorig jaar kon theaterfestival Oerol op Terschelling niet live plaatsvinden. Daarom is de
voorstelling enkel online te zien geweest via Oerol's Het imoginaire eilond.lJntitled_212í heeft daarnaast ook
nog gespeeld op Over het lJ festival. Oerol en ook Over het lJ, waren ondanks de uitgesproken ambities, niet
voldoende ingesteld op het onder de aandacht brengen van een online productie waardoor de voorstelling
niet de gewenste aandacht heeft kunnen krijgen. Oerol had de ambitie om het festival deels online te
presenteren, maar bleef achter door de druk op de organisatie om in corona tijden het offline festival te
coórdineren . Uiteindelijk moest het offline gedeelte ook last-minute gecanceld. Ook Over het lJ festival kon
door de ongewone omstandigheden niet het nodige (artistieke) draagvlak bieden en daardoor is helaas een
waardevolle kans om (nieuw) publiek te bereiken en de dialoog over hybride kunstvorm aan te wakkeren
blijven liggen.

Nineties heeft in de zomer een korte pauze gehad om in het najaar van '21 de tijdsgeest via een heel andere
hoek aan te vliegen. Samen met Marius Mensink, actrice Nastaran Razawi Khorasani en dramaturg en schrijver
Hannah van Wieringen ontwikkelde Nineties een concept voor een collectief ritueel om een bewuste stap in de
nieuwe tijd te zetten: Bring BackThe Happening. Een theatraal voorstel om de veranderingen van afgelopen
anderhalf jaar zichtbaar te maken en gezamenlijk in beweging te komen. ln september werden de
coronamaatregelen snel versoepeld. Mensen kwamen weer samen en probeerden zichzelf en het leven weer
vorm te geven. ln dat kader maakte Nineties deze voorstelling. Wanneer in november de corona maatregelen
weer werden aangescherpt moest de voorstelling tijdens de montage worden ingepakt. De tourperiode van
november en december kwam te vervallen. Nineties maakte de plannen om in januari alsnog de première te
spelen. Maar, toen in december een lockdown steeds dichterbij kwam, is de beslissing gemaakt niet langer van
persconferentie naar persconferentie te hobbelen maar om regie in eigen hand te nemen: de geplande tour
van jan/feb werd gecanceld en een speelperiode in alleen Amsterdam en Tilburg in maart/april 2022werd
opgezet. Nineties heeft de betrokken freelancers in202L 100% uit kunnen betalen door de bijdrage van het
Rijk met de extra covid steunmaatregel.
De ontwikkeling van Nineties Productions

"Door zowel Nineties' Lob als Untitled_2}2í zijn we ons als makers zeer bewust geworden van wat we normaal
gesproken gauw voor lief nemen: de bezoekers. Wat is de rol en positie van het publiek? De verschillende
benaderingen van het publiek door de diverse makers in Nineties'lob hebben ons geïnspireerd om ook voor
Untitled-2l2í op zoek te gaan naar een simpele vorm, Een waarbij het publiek erkend kon worden om zo toch

tot een collectieve ervaring te komen. Nineties streeft altijd naar de impact van verhalen verteld in een gedeeld
hier en nu, die groter is dan bij een (live)stream waarbij de toeschouwer anoniem en passief blijft. Ook hebben
we geleerd hoe je op verschillende manieren een dergelijke collectieve ervaring kan hebben, zonder dat je
publiek hoeft te participeren om erkend te worden, zich gezien of gehoord te voelen. Tegelijkertijd zijn we ons
meer en meer bewust geworden van de interface als derde laag, waarbij de performer met

tekst/beweging/muziek de eerste laag is en het virtuele decor de tweede. Zoals bijvoorbeeld een schilder niet
alleen zijn schilderijen heeft als artistieke uiting, maar ook het museum en hoe het publiek zich daarin beweegt
als verlengde kan gebruiken voor zijn "verhaal". Doordat we zelf dit platform hebben moeten bouwen werden
we ons hier steeds bewuster van, wat ook een invloed zal hebben op onze locatie voorstellingen of zelfs
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voorstellingen in de zaal. We hoeven de foyer of hoe mensen binnenkomen niet voor lief te nemen. Die laag
vinden wij zeer interessant wanneer deze ook als een verlengde van het artistieke werk kan worden ingezet. Op
deze manier kan theater zich vernieuwen en verhalen een diepere impact krijgen. Ook is het werken met video
voor ons een verrijking geweest, wat nu ook voor sommige toekomstige producties ingezet zal worden. Zo
heeft dit geleid tot een samenwerking met video-kunstenaar Noralie waarmee een
video-insta llatie/performa nce ontwikkeld zal worden".
Bovenstaande ontwikkelingen en kruisbestuivingen gelden overigens niet alleen voor ons als in Nineties, maar

'ons'als in alle betrokken makers van het Nineties'Lab en Untitled_2027.2ois bijvoorbeeld
choreograaf/danser Lucinda Wessels onder de begeleiding van Nineties nu als maker aangenomen voor het
Atelier traject van Oerol en Over Het lJ, andere makers hebben hun voorstelling verder kunnen ontwikkelen tot
opzichzelf staande producties in de zaal en zijn ertoekomstige samenwerkingen voortgekomen. We zijn heel
blij dat we zijn bevestigd in onze visie dat de investering in een nieuwe medium de definitie van theater kan
verbreden.

Making off - Untitled _2021, Moon Saris, Julian Maiwald, Nichon Glerum
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Omvang en samenstelling publiek

Nineties heeft in 2O21in totaal 27 voorstellingen gespeeld (6 memento mori, 8 Nineties Lab, 13

untitled_2021)

.

o
o
o
o

Memento Mori, speelde in januari en februari vanuit theater Bellevue en theater de Veste in de Delft,
hiervan was één matinee voorstelling geprogrammeerd door het Erasmushuis in Jakarta.
Nineties Lab, oir, acht zaterdagavonden in maart/april/mei.
Stoffige Stukken gepland op 6,7 mei afgezegd vanwege corona maatregelen.
Untitled_2127, vijf keer gespeeld op Oerol. Nineties hoste op Oerol ook de openingsavond en een
randprogramma over online werken, de voorstelling speelde daarnaast acht keer op het Over Het lJ
festivaL
Bring Bock the Hoppening, beoogde première was in november door coronamaatregelen is de
voorstelling niet in première gegaan en zijn de speelbeurten verplaatstnaar 2O22.

Memento Mori 9 februari (Erasmushuis Jakarta) 20
Memento Mori 9 februari (eigen kaartverkoop en Theater Bellevue) 23
Memento Mori 10 februari eigen kaartverkoop en Theater Bellevue) 37
Memento Mori 18 februari (eigen kaartverkoop en Theater de Veste Delft) 84
Memento Mori 25 februari (eigen kaartverkoop) 32
Memento Mori 26 februari (eigen kaartverkoop) 23
Memento Mori: 219, totaal betalende bezoekers
Nineties Lab 13 maart, l-55 bezoekers
Nineties Lab 20 maart, 124 bezoekers
Nineties Lab 27 maart, 83 bezoekers
Nineties Lab 3 april, 146 bezoekers
Nineties lab 10 april, 47 bezoekers
Nineties Lab L7 april,242 bezoekers
Nineties Lab 1 mei, LLS bezoekers
Nineties Lab: 872, totaal betalende bezoekers
Oerol tmaginary lslond

Untitled-2021 15 juni, 22 bezoekers
Untitled-202L L6 juni, 50 bezoekers
Untitled-2021- L7 juni, 28 bezoekers
Untitled-202L 18 juni, l-46 bezoekers
Untitled-2021 L6 juni, 50 bezoekers
Over het lJ Festival
untitled_2021 9 juli : 6 bezoekers
Untitled-202111 juli : 11 bezoekers

Untitled-202L13 juli : L0 bezoekers
Untitled-20211-4 juli : 4 bezoekers

Untitled-202115 juli 24 bezoekers
Untitled-202116 juli : 12 bezoekers
untitled_2021L7 juli : 13 bezoekers
Untitled-2021: 365, totaal betalende bezoekers
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Foto. de Lucid Express, Nineties lab. By Anne Harbers
Nineties had de ambitie twee nieuwe (co)producties, één nieuwe productie en een reprise te realiseren en
heeft dit ook met 40 uitvoeringen gedaan. Dertien van de 40 uitvoeringen heeft Nineties moeten annuleren
door COVID maatregelen.
ln het overzicht van Fonds Podiumkunsten hieronder zijn negen producties benoemd. Dit is een invulfout en
een optelsom van de ambitie voor het totaal in vier jaar.
Over het aantal uitvoeringen had Nineties in het kunstenplan het volgende beschreven "Het komende
kunstenplan groeien we van 68 presentatie momenten in het eerste iaar (20211uitlopende naar 104 in het
vierde jaar (202411. We bereiken hiermee gemiddeld zo'n 16.000 bezoekers per jaar. Het totaal aantal bezoekers
geeft een iets vertekend beeld doordat we met onze Art Bar de (grote) festivals bespelen alwaar we gemiddeld
zo,n 2.500 bezoekers per weekend bereiken. Doorgaans kennen onze voorstellingen een gemiddelde capaciteit

van 200 bezoekers en een bezetting van75yo."
Door COVID ziet Nineties zich genoodzaakt de ambitie drastisch bij te stellen.
Zie ook hoofdstuk 5 'Reflectie en SWOT analyse'.
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Publiek
Voor Nlnetles' Lab en Untitled_212í, beide online live voorstellingen, is de marketing uitgevoerd door Esra
Merkel en Carly Renwarin. Alles is in het Engels gecommuniceerd om het internationale publiek aan te spreken
De speelavonden van Nineties' Lob gingen erg goed, er waren gemiddeld 100 bezoekers per avond aanwezig
en was voor er een significant deel terugkerend publiek. De theaters waren dicht en er was veel aandacht voor
online theater. Nineties deed de kaartverkoop in eigen beheer waardoor we alles in de hand hadden. ln de
aanloop naar vooral untitted_212í was er veel onduidelijkheid over de al dan niet verlengde lockdowns. Het
spelen van untitled_202LIijdens Over het lJ is daardoor geheel in het water gevallen. Het festival had niet
voldoende kennis en ruimte om een hybride programma aan te bieden, waardoor de marketing zich volledig
heeft gericht op offline voorstellingen. Door de productionele crisis van zowel Oerol (het offline festival dat
last-minute geannuleerd werd) als Over het lJ (het offline festival dat ternauwernood door kon gaan), werd het
online gedeelte van de twee festivals het ondergeschoven kindje en kreeg het bijna geen zichtbaarheid.
Marketingtechnisch was het onderontwikkeld en Nineties kreeg het niet voor elkaar deze context te
doorbreken. Aan de andere waren er zeer positieve reacties van zowel de pers als publiek dat wél aanwezig
was. De publieke enquête van Oerol heeft tevens inzichtelijk gemaakt dat de kaartverkoop voor de online
voorstellingen in werkelijkheid betekende dat er per kaart minimaal twee mensen keken. ln de cijfers
hierboven is het aantal kaarten voor Oerol daarom per avond verdubbeld.
'Thonk you for the most inspiring online performonce I hsve hod the pleosure to see'.
'Woanzinnig ! Theater kan digitoal !

Ookbij Nineties' lobhebbenisnaiederezaterdageenenquêtegestuurdnaarhetpubliek.Demeestereacties
op de enquête zijn gegeven na de programma's van Babylon, Silverbones, Hotel Modern en Diederik Kreike. De
resultaten tonen aan dat mond-tot-mond en nieuwsbrief de belangrijkste kanalen voor het aanjagen van de
kaartverkoop. ln mindere mate is dit het geval voor de posters en social media ads. De kleinste groep heeft
kaarten gekocht via de communicatie van de makers. De belangrijkste doelgroep was 27 jaar en ouder.

ledereen vond de kaartprijs redelijk en het geld meer dan waard. Sommigen gaven zelfs aan dat deze vorm
mogelijkheden biedt om met vrienden die ver weg zijn echt een avond samen te kunnen beleven. Maar er
prefereren
waren ook enkelen die de ervaring in tijden van lockdown mooi vonden, maar naar het theater gaan
en het dus niet als een losstaande discipline kunnen zien.
De publieks community groeide: in de acht weken Nineties' lab kwamen mensen herhaaldelijk terug.
Mensen waren zeer enthousiast en positief verrast door hoe actief ze het Lab beleefden tegenover de meer

passieve vorm van livestreams die theater ook kent. Dit allemaal zorgde voor veel contact onderling en tussen
ons en het publiek. We waren verrast door de hoeveel feedback., Mensen lieten veel berichten achter op de
digitale post-it walls en stuurden e-mails met complimenten naar de ticketshop. Ook werden we veel vaker en

gemakkelijker aangesproken in de virtuele bar dan in de foyers van fysieke theaters. Mensen waren vooral
verrast door de onverwachte encounters die ze hadden met andere bezoekers, de artiesten en het
je
experimentele werk van de makers zelf in een tijd dat on-demand domineert en je toch vaak krijgt wat
gezien
ze
dat
werk
gehad
en
met mensen
verwacht. Ze hadden daardoor een collectieve en actieve ervaring
niet per se kenden. Bezoekers van Nineties laten zich kenmerken door hun relatief jonge leeftijd (25-40) (data
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verkregen door de questionnaire), studerend en net werkend. Ze worden getrokken door de muziek en sfeer.
Ook online weten we een relatief jong publiek te bereiken.

I

Nineties Lab questionnaire.pdf

Pers en het veld

Nineties heeft in 2021 veel aandacht van pers en het theaterveld gekregen. Er zijn acht positieve besprekingen
en recensies in diverse kranten geweest. Ook zijn er veel verzoeken geweest om kennis te delen over de
hybride manier van werken.o zijn Vevi en Yannick bij het Fonds Podiumkunsten uitgenodigd om een
presentatie te geven over online nieuwe vormen en onderdeel te zijn van het panelgesprek. Anne Maike is
daarnaast op een symposium van het Nederlands Theater Festival uitgenodigd als spreker over de toekomst
van het theater. Ook zijn er verschillende vragen vanuit AHK, HKU, ARTEZ e.a kunstvakopleidingen waarbij
Yannick en Anne Maike met andere leden van het team van tJntitled-212l regelmatig workshops of
presentaties geven over de werkwijze van Nineties en de digitale ontwikkeling. De projecten van Nineties
worden genoemd op scholen en bv in het jaarboek van de Theaterkrant. Nineties is trots dat haar onderzoek
naar de grenzen van theater zo goed en breed ontvangen is. Ook het residentie project Untitled-2)zí is door
pers en publiek erg positief ontvangen, de voorstelling is echter door heel weinig mensen online bezocht.
Nineties heeft hier in het vorige hoofdstuk op gereflecteerd. Na het spelen van Untitled-212l groeide de
ambitie dit werk te vertalen naar een offline voorstelling; met de werktitel Untitled-20z2. Vanuit de
onderdompelende ervaring achter de computer wordt nu gezocht naar een hybride on- en offline ervaring in
de grote zaal, waar het video ontwerp het beeldscherm kan ontstijgen en de performers fysiek op kunnen gaan
in de digitale visualisatie van de database. Untitled-zlz2 is meer dan de vertaling van Untitled-212l"vanbeeld
naar vloer, samen met Hannah van Wieringen wordt de tekst verder ontwikkeld tot een nog rijker verhaal.
Vanuit de artistieke wens een grootse ervaring te creëren om vervolgens collectief als mens een stapje terug te
kunnen doen. Deze voorstelling zal te zien zijn vanaf september 2022.

Hieronder volgen korte snip-its uit kranten artikelen

Volkskrant
kwoliteit von theoterlivestreoms wordt beter en beter, moor toch zouden we vook liever in de zool zitten.
is op
Dst is niet het gevol bij Memento mori, een voorstelling van theotercollectief Nineties die iuist te ervoren

,,De

het scherm." Djuna Kramer

ïheaterkrant
"Verrossend en verworrend. Precies zools ik m'n theoterovond graag heb." Wendy Lubberding

Volkskrant
"Nineties Lob. Het virtuele podium
we leven." Karin Veraart

ats

ptek die meer is dan alleen een proktische oplossing voor de tijd woorin
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NRC Handelsblad

"Nineties Lab experimenteert met het theater vqn de toekomst. Nineties Lob brengt de ervaring von een fysiek
theaterbezoek nqor de digitale wereld. Compleet met rij voor de kossq. Je koartje kun je loten sconnen voor de
webcqm. Theotercollectief Nineties Productions presenteerde vorig joar al een vqn de interessontste
experimenten von fysiek en online theoter in coronatijd, de voorstelling Memento Mori.
Thesterkront. "lJntitled 202L ís een hallucinerende geluidsreis, een nieuwe stqp met een 3D-geluidscolloge die
het publiek immersief onderdompelt in een ondere wereld." Anita Twaalfhoven.
NRC Handelsblad

"Zowel in haar tekst ols in de performonce von Noomen staat het zoeken centrool, het weifelend tosten in een
onbekende omgeving, ver weg von de menselijke comfortzone. Die open, onderzoekende houding, die ook bliikt

uit de manier woorop tekst, muziek, spel, beeld en digitale trucoge somenkomen, maokt dit afscheid van
menselijk exceptionolisme tot een hoopvolle ervoring." Mariin Lems
Volkskront. "overweldigende live-onlinevoorstelling". Jqsmino Aboutaleb.
Leeuworder Couront, "Locatietheoter op internet Oerol gast over locatietheoter. Woorom zou ie internet niet
ols locatie kunnen zien? Nineties Productions goat die uitdaging qqn." Jacob Haagsma

Foto Anne Maike Mertens en Yannick Noomen. Marc Bolk
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Stakeholders

zijn Nineties' belangrijkste partners Theater Bellevue, theater De Nieuwe Vorst, Oerol, Likeminds, Over
het lJ Festival en in het kadervan Nineties'Lab de partner PerformanceTechnology Lab/Feikes Huis.

ln

2O2L

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. ln het verlengde hiervan moet ook
De Nieuwe Vorst genoemd worden in Tilburg die al het werk van de Ninetiesprogrammeert en waar Bring Bock
The Hoppening in huis gemaakt is. Vanuit een programmerende partij is Oerol steeds meer een partner
geworden met wie Nineties een artistieke dialoog kan onderhouden over koers en visie, Over het U gaat met
Nineties actief de dialoog aan en heeft Nineties gevraagd partner zijn te zijn voor het Atelier in2022. Vanuit de
drive het land in te bewegen wordt Theater aan de Rijn/De Nieuwe Oost in Arnhem en Theater de Veste in
Delft als steden aan onze speellocatiestoegevoegd. ln2020 is een eerste samenwerking metTheateraan de
Rijn/De Nieuwe Oost ontstaan doordat zij 'last minute'twee dagen Memento Mori hebben geprogrammeerd in
een door de lockdown gesloten theater. Ook met Delft hebben we ingespeeld op deze kans en heeft Memento
Mori op L8 februari 2O2Lin het theater gespeeld voor een online publiek.
Andere belangrijke stakeholders zijn de zogenoemde Nineties 'familieleden'. Zo traden schrijver Hannah van
Wieringen en video ontwerper Noralie van den Eijnde toe tot de familie. Het zijn makers met wie Nineties zich
verwant voelt en een extra dimensie geven aan de manier van werken en het inhoudelijke werk. Het zijn
makers met wie ideeën voor toekomstige projecten worden bedacht en gereflecteerd wordt op eerdere
voorstellingen. Daarnaast heeft Nineties door het Lab een bijzondere verbreding in het netwerk bereikt. De
prettige samenwerking met Liet Lenshoek, artistiek leider van Likeminds is daaruit voortgekomen, maar ook de
ontmoeting met danstalent Lucinda Wessels. Nineties heeft Lucinda voorgedragen voor het Atelier traject van
Oerol en Over het lJ en kijkt er naar uit haar te begeleiden in het maken van een voorstelling voor de
zom erfestiva ls v an 2022.

Daarnaast staan collega-collectieven en generatiegenoten BOG., URLAND en Club Gewalt. Met hen worden
ideeën gedeeld, ze vallen in wanneer een rol moet worden vervangen en we ontwikkelen samen collectieve
projecten zoals Broadcast Away TeeVee en Boulevard of Broken Scenes. Ook zakelijke, productionele en
marketingtechnische kennis wordt gedeeld met elkaar. Met Club Gewalt zijn we samen opgetrokken in de

gedeeld. Op
lobby naar de politiek. Met URLAND wordt bijvoorbeeld ook publiciteitsmedewerker Esra Merkel
te
verbinden
elkaar
met
publieksstromen
ook
en
steunen
office
te
deze manier proberen we elkaar in de back

venFxï€r

rg

Voor
Behor"ende blj

d.d

2 0 APR.

nn9

5.

Algemene reflectie en SWOT-analyse

Nineties heeft met het creëren van Nineties Lab, lJntitled_2127 en Bring BackThe Hoppening een intensief en
bewogen jaar gehad. Een van de belangrijkste leerpunten is de noodzaak van een flexibel team. Nineties is hier
gestaag aan aan het bouwen. Eind 2O2t is ervoor gekozen een producerend gedeelte toe te voegen aan het
collectief en met twee productieleiders Merel Hobrink en Suzan Slinger structuur en wederkerigheid aan te
gaan.

Het digitale medium vraagt logischerwijs veel tijd en aandacht en dwong ons voorgenomen keuzes/ideeën aan
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.
ln 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.
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

te passen. Het

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 de ogen van de Nineties 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).
Omdat Nineties zichzelf al in 2020 had uitgedaagd de digitale wereld te zien als een volgende ontwikkeling voor
theater, en door Memento Mori te ontwikkelen tot een hybride voorstelling, was het mogelijk om begin 2021
grote vervolgstappen te maken en Nineties' Lab op te zetten. De COVID maatregelen en economische gevolgen
daarvan, hebben het eerste halfjaar weinig tot geen invloed gehad, omdat Nineties steun had ontvangen van
Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds en Het Stimulerinsgfonds Creatieve lndustrie. Nineties heeft gebruik
kunnen maken van de kansen die er waren en de vruchten hiervan geplukt. Toen eind lente de maatregelen
(even) verdwenen was het ook voor Nineties niet haalbaar om op korte termijn zo bij te sturen dat het publiek
voldoende werd bereikt. Zie ook hoofdstuk twee voor deze toelichting. De steeds weer snelle veranderingen en
daarop willen en kunnen inspelen is een lastige dimensie die veel uitdagingen met zich meebrengt waar
ppening
N ineties va n houdt. De versoepelingen in de zomer gaven het gevoel dat het project Bring Bock the Ha
in
en
hebben
toch
kwartaal
het
laatste
ons
tijd
haalde
de
komen.
Helaas
niet op een beter tijdstip had kunnen
Zonder
de
annuleren.
moeten
volledig
tour
en
de
we voor het eerst een productie niet kunnen afmonteren
zeer
dankbaar
Rijk
het
We
zijn
doorbetalen.
COVID steun van het Rijk had Nineties niet de freelancers kunnen
dat de waarde van cultuur wordt gezien en wij in staat zijn gesteld om de makers, spelers, technici en productie
mensen waar wij mee werken in 2021100% hebben kunnen betalen voor het werk en de dagen dat zij zouden
spelen. De lockdowns en alle na-effecten blijven een bedreiging voor de lange termijn, vooral publiek
verbreden, verruimen en te behouden is lastig.
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Nineties heeft een SWOT analyse gemaakt om sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen in kaart te
brengen.

Zwakte

Sterkte

- geëngageerde artistieke kern met veel

- vast

team is klein, wordt snel overvraagd

creatieve ideeën

- werkt soms grenzeloos, wil graag'ja'

-

gemotiveerd

om voorstellingen te

zeggen

op alle kansen.

maken die gaan over de tijdsgeest

- werkt door het snelle schakelen onder hoge

Kansen

- werkt met een unieke eigen signatuur

werkdruk

-

- nu Nineties toegetreden is tot

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

- is goed zichtbaar in het veld, kan
daardoor relatief

meerjarig
subsidie stelsel is een kans de organisatie met

meer structuur in te richten, doordat niet
iedereen dezelfde tijds commitment heeft is
belangrijk helderheid in verwachtingen te
creëren

-

wijzigingen doorvoeren in

lange

termijnplanning (leren doordenken zodat de
pre-productie niet te laat start)

lastminute verkoop

aanbieden en plug en play spelen

- werkt zeer inventief met de middelen

- eigen inkomsten staan door de corona situatie

die voorhanden zijn

onder druk

- werkt met een groot netwerk dat hulp
biedt als de nood hoog is

-

- heeft een hoge gunfactor

-

Bedreigingen

artistieke wensen overschrijden soms de

financiële mogelijkheden

doordat voor seizoen 2L122 en 22/23 de
verkoop en planning voor de gehele sector
verschoven iS, wordt een hoge werkdruk
gecreëerd en is er een tekort aan mankracht en
expertise.
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6.

Reflectie op financiële resultaat

BATEN

Directe opbrengsten

jaarrekening wordt vergeleken met de in 2019 ingediende begroting. De directe opbrengsten van de
ingediende begroting 2027 zijn opgebouwd uit de inkomsten van project ART Bar, De Nocht van de
Collectieven, Ptug&Ptay en de locatievoorstelling Bring Back the Happening. ART Bor en De Nocht van de
Collectieven waren projecten voor festivals waar relatief minder directe opbrengsten tegenover stonden, De
projecten voor de festivals konden door COVID geen doorgang vinden. Als alternatief besloot Nineties eind

De

2020 het digitale project Nineties'lob met daaruit voortvloeiend de voorstelling Untitled-202L, in residency bij
Oerol, te ontwikkelen. Nineties' Lab verving de ART Bar en untitled_2121verving De Nocht von de Collectieven.
De directe opbrengsten van de gerealiseerde actíviteiten in2021, bestaan dus uit de inkomsten van het project
Nineties' Lob, lJntitled_2?21en Plug&Play dat voor een belangrijk deel bestond uit de reprise van de

voorstelling Memento Mori.
Door de digitale ontwikkeling werden de producties Nineties' Lab en lJntitled-212í artistiek en zakelijk groter.
Om de juiste tijd en aandacht te kunnen investeren was er substantiële projectsubsidie nodig en die is
toegekend. Hiermee werd het risico van de weinig tot geen te realiseren publieksinkomsten teniet gedaan en

heeft dit geleid tot hogere directe en indirecte opbrengsten en in het verlengde hogere activiteitenlasten.
De totale directe opbrengsten zijn 26.L32 euro meer dan begroot (kolom begroting 2021).
De totale omzet is ruim 66.000 euro hoger en met de private fondsen bijdrage zijn de eigen inkomsten zo goed
als verdubbeld.

jaarrekening van 2019 was representatief voor hoe Nineties Productions tot en met 2020 heeft gewerkt:
projectmatig en ad hoc werden een groot aantal aan festival/plug&play/buitenland boekingen gedaan. Met de
meerjarige financiering door Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Fonds Podiumkunsten is Nineties in staat
gesteld zich te professionaliseren en het projectmatige manier van werken om te vormen naar een structurele
De

basis en bedrijfsvoering. Met deze basis heeft Nineties nog steeds de ambitie om kort te kunnen reageren op

de mogelijke kansen en is en blijven het ad hoc aannemen van boekingen van festivals en internationale
programmering belangrijke kernwaarden van de manier van produceren. Helaas zijn deze voorziene

onvoorziene voorstellingen ook in 202L, door COVID, minimaal.
Het project StofÍige Stukken dat in plaats van De Nachtvon de Collectievenvan2020in het najaarvan 2020 zou
spelen was door COVID-19 verschoven naar mei 202L. We hebben in maart 202I,in samenspraak met de
financiële partners Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Nieuwe Bibliotheek
en Podiumkunst.info, het project opnieuw moeten doorschuiven. Het is nu 15, 16 en 17 april 2022 te zien.
Door COVID maatregelen heeft Nineties de tour van de maanden november en december van Bring Bock the
Hoppening een week voor de première volledig moeten annuleren. De publieksinkomsten voor deze productie
zijn daardoor komen te vervallen.
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Vermogens- en risicobeheer
Nineties verwacht dat de komende jaren onzeker blijven en publieksinkomsten verminderen.
Door de vele verschuivingen staat de sector onder druk, ervaren we dat er minder expertise beschikbaar is, er
een hoge werkdruk is en financiële afspraken lastig zijn en leidt tot lagere of geen garantiesommen en/of
lagere uitkoopsommen van de theaters. Nineties heeft zichzelf daarom ten doel gesteld de algemene reserves
de komende jaren te verstevigen en benadrukt dat de bestemmingsreserves voor projecten én COVID
maatregelen van groot belang zijn voor een gezond vermogen en bedrijfsvoering.
TASTEN

Beheerslasten personeel
De beheerslasten personeel zijn lager uitgevallen dan begroot en dat komt omdat de marketing strateeg Carly
Renwarin (onderdeel van de artistieke kern) verschoven is naar activiteitenlasten personeel Marketing en
Communicatie.
Beheerlasten materieel is de realisatie zo goed als begroot.

Activiteitenlasten personeel
Actíviteitenlasten personeel zijn ruim 63.000 euro hoger. Dit komt deels door de verschuiving van beheersnaar activiteitenlasten. Maar de belangrijkste oorzaak is dat het project Nineties' Lab met de residency op
Oerol waar de voorstellin g Untitled_212í uit voort kwam, een langere voorbereidingsperiode hadden en groter
qua omvang waren dan de begrote projecten Art Bor en De Nocht van de Collectieven. De tour van
Bring Bock the Happening van de maanden november en december hebben we tijdens de montage week
moeten annuleren. De cast en creq allen freelancers, hebben we met de COVID steunmaatregel van het Rijk
100% kunnen compenseren.

Activiteitenlasten materieel

l

De activiteitenlasten materieel zijn vooral met betrekkingtot de voorbereiding hoger uitgevallen dan begroot.

Dit komt omdat Stoffige Stukken voor een deel wel is voorbereid en voorbereidingskosten heeft gehad. En door
de technische investeringen in een green screen studio en eigen digitaal platform voor het project Nineties'
LAB. De marketing en uitvoeringskosten daarentegen zijn lager uitgevallen door de annulering van de tour van

de voorstellin g Bring Back the Happening.
Staat van baten en lasten en de balans

Stichting Nineties Productions heeft ultimo 202L een exploitatieresultaat van 1L.382,- euro.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
reeds in de jaarrekening verwerkt.
Het positieve exploitatieresultaat komt omdat de tour van Bring Backthe Happening is geannuleerd en de
productie Stoffige Stukken opnieuw is uitgesteld naar 2Q22.ln 2022 zal Stoífige Stukken op 15, 16 en 17 april in
Theater Bellevue te zien zijn, conform de afspraken met coproducent Theater Bellevue en de financiële
partners Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, De Nleuwe Bibliotheek en
Podiumkunst.info. Ook Bring Bock the Happening zal in 2022 worden afgemaakt en in plaats van een tour door
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het hele land, zal het drie weken spelen op locatie in Amsterdam en drie voorstellingen in Tilburg, de thuisbasis
van de coproducent De Nieuwe Vorst.
Voor Bring Bsck the Hoppening is een bestemmingsreserve van 22.225,- euro opgenomen, gelijk aan de
begrootte uitvoeringskosten van de geannuleerde Bring Back the Happening tour van 202I en voor Stoffige
Stukken is de bestemmingsreserve van 202'1, verhoogd en hebben we 24.45O,- euro gereserveerd. Het
honorarium van de spelers is na twee jaar hoger dan in 2020 en dus hebben we de bestemmingsreserve hierop
aangepast.

Conform de overeenkomst met Fonds Podiumkunsten is er 4.447,- euro bestemmingsfonds

FPK

gereserveerd

Overige subsidie Gemeente Amsterdam is de steunmaatregel van de Gemeente Amsterdam die in 2020 was
toegekend. De Gemeente Amsterdam heeft eind 2021 medegedeeld dat deze steun zo goed als in het geheel

moet worden terugbetaald. Stichting Nineties Productions maakt bezwaar tegen het besluit van de Gemeente
Amsterdam van 4 maart 2022toI lagere vaststelling van de subsidie eenmalige aanvulling op
Kunstenplansubsidie 2Ot7-2020 voor instellingen in zwaar weer als gevolg van de coronamaatregelen - fase 2.
Doordat Nineties in 2020 door COVID-19 projecten, respectievelijk Billy the Kid en Stoffige Stukken, heeft
moeten doorschuiven en voor deze projecten financiële afspraken waren met partners, fondsen én
uitvoerenden, was een belangrijk deel van deze steun opgenomen in specifieke project bestemmingsreserves.
Ook waren er reserves opgenomen voor Plug&Ploy.Door COVID-19 was dit in202O niet mogelijk, maar eind
van 2020 was wel bekend daï Memento Moil in reprise kon. Daarom zijn begin 2O2t deze reserves ook
besteed. Met deze bestemde bedragen heeft Nineties de betrokken freelancers kunnen betalen en is Nineties
in staat geweest de afspraken met de partners na te komen. Nineties is de Gemeente Amsterdam dankbaar dat
deze steunmaatregel dit mogelijk heeft gemaakt en hoopt dat de Gemeente ook inziet dat de schade van
COVID niet in het jaar 202O cijfermatig inzichtelijk is te maken, maar doorloopt in de komende jaren. lndien na
het bezwaar Nineties inderdaad bijna het hele bedragvan de ontvangen Subsidie (althans EUR 65.719)zal
moeten terugbetalen aan de Gemeente, houdt Nineties slechts een flinterdunne buffer over en zal Nineties
meerdere voorstellingen/projecten moeten annuleren. De Subsidie mist daarmee het beoogde effect.
Begin november 2O2! heeft Nineties door COVID maatregelen de montage en de tour van de voorstelling
Bring Back the Happening van de maanden november en december moeten annuleren. De cast, crew en

creatives, allen freelancers, zijn voor deze periode 100% gecompenseerd.
Dit was mogelijk door COVID steun van het Rijk.
ln december heeft Nineties helaas moeten beslissen Bring Bock the Happening in zijn geheel en dus ook de
geplande tour van januari t/m maart 2022ïe annuleren. Omdat op dat moment ook bekend werd dat de
Gemeente Amsterdam een belangrijk deel van de steun terug verwacht, heeft Nineties tot dusver de cast en
crew maar voor 50% kunnen compenseren. Nineties hoopt dat de toegezegde steun voor een belangrijk deel
overeind blijft en samen met de vanuit het Rijk voor deze periode toegezegde steun, alsnog alle betrokken
freelancers 100% kunnen compenseren.
Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2O2t 8!75,- euro.
Zoals benoemd adviseert het bestuur van Stichting Nineties Productions om de komende jaren de algemene
reserve te verhogen. Dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Nineties is sinds 202I een structureel
gefinancierde organisatie met twee werknemers met een minimaal dienstverban d van 70%. Deze vorm van
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organisatie en de huidige tijd heeft de noodzaak van een algemene reserve van t5/o bestendigd. Het bestuur
het Rijk erkentelijk dat met de steunmaatregel Nineties in staat is gesteld de flexibele schil van betrokken
freelancers te kunnen compenseren voor de gecancelde voorstellingen en de extra kosten te kunnen dragen
die nodig zijn door het opnieuw produceren van gecancelde voorstellingen en andere Corona gerelateerde
zaken. De jaarrekening 2021 maakt inzichtelijk dat ook de steunmaatregel van De Gemeente Amsterdam in

is

2020 voor Nineties noodzakelijk is voor een gezond weerstandsvermogen. Het bestuur hoopt dat De Gemeente
Amsterdam het bezwaar in overweging neemt en de beslissing herziet.

Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten
Het AFK stelt een EIQ norm van25%o procent en het FPK vraagt 50% andere inkomsten, zodat de totale baten
voor Nineties minimaal 400.000 euro dienen te zijn. Dit jaar (met de huidige COVID steun van het Rijk en de
geschatte mindering van de steun van de gemeente Amsterdam) heeft Nineties een eigen
inkomstenpercentage van 52/o, dit is dus boven de gestelde norm van 25%. De totale baten ziin 524,74t,- euro,
ruim een ton meer dan begroot.

7.

Reflectie op spreiding

als podium bespeelt. Zo waren Nineties Lob en Untitled-2l2í enkel
producties
konden niet touren, maar tegelijkertijd is er publiek technisch niet
De
internet.
via
het
te
wonen
bij
geweest
Wegens privacy waarborging is er geen bestand die inzichtelijk
Nineties.
voor
eerder zoveel spreiding
precies
maar wel is met zekerheid te zeggen dat ook mensen
meekeken,
online
mensen
maakt waarvandaan
live
is gesteld tijdens de online avonden van Nineties Lab
vraag
deze
buiten de randstad zijn bereikt aangezien
en Untitled.

ln202l heeft Nineties vooral het internet

Ook de processen zelf hebben een spreiding gekend, waar Nineties blij mee is en in lijn ligt met de beoogde
spreiding zoals in het meerjarige beleidsplan beschreven. Het is de wens om deze 4 jaar meer nomadisch in te
zetten, niet enkel binnen Amsterdam of binnen de Randstad, maar ook daarbuiten. Op deze manier gelooft
Nineties meer bindingte kunnen maken met de plaatsen waar zij speelt, wat op zijn beurt vanzelfsprekend ook
van invloed zal zijn op de artisticiteit. Nineties gelooft in de waarde van niet enkel brengen, maar ook halen
door middel van resideren . Nineties lob werd 2 maanden lang ontwikkeld en uitgevoerd op de NDSM werf in
Amsterdam in het Performance Technology Lab. Hiermee is een fijne relatie opgebouwd, wat heeft geleid tot

een nieuwe samenwerking bij Artez. lJntitted_2l2í is in residentie op Oerol ontwikkeld en heeft ook de relatie
met haar verstevigd, alvorens Nineties in2O23 het creatief partnerschap zal vormgeven met het festival. Ering
BockThe Happeningheeft weliswaar niet kunnen spelen, maar is te gast bijde Nieuwe Vorst in Tilburg
geproduceerd. Het hele maakproces heeft hier plaatsgevonden en heeft nieuwe contacten opgeleverd in de
stad, zoals de Wagenmakerij die de locatie moest worden voor de voorstelling en StoomOL3 die wilde steunen
in de vorm van publiciteit en catering.
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Reflectie op Diversiteit en lnclusie, Cultural Governance, Fair Practice en WNT

Diversiteit & lnclusie
Publiek
De inhoud staat voorop. Primair wordt een stuk concessieloos vanuit artistieke drive opgesteld. Daarna volgt
direct de toegankelijkheid van alonze producties, zowel letterlijk als figuurlijk. Bijvoorbeeld: is het
laagdrempelig genoeg voor iedereen uit de samenleving? ls de mening van iedereen gehoord die
vertegenwoordigd wordt in een stuk? Doen we ons best alle afkomsten en leefgroepen te bereiken? Kunnen
mensen met beperkingen hun weg vinden naar en in de locatie? Per project onderzoeken we hoe en op welke
manier we drempels (figuurlijk en letterlijk) kunnen verlagen en zorgen we dat iedereen met of zonder

(lichamelijke) beperking de voorstelling te volste kan ervaren.
ln 2}2'J"vielen de fysieke deuren weg en daarmee ook de fysieke barrières. Nineties heeft hier gebruik van
gemaakt en het internet als locatie en artistiek uitgangspunt genomen voor de producties Nineties' LAB en

Untitted_2\2Í. We wilden dat het voor zoveel mogelijk mensen met internet en een computer toegankelijk
was. Voor Nineties'lÁ8 hadden we daarom de toegangsprijs zeer laag gedaan en de mogelijkheid geboden een
kaartje voor iemand ver weg te geven. Ook communiceerde we alles in het engels om zo een internationaal
publiek te kunnen bereiken. Veel beeld/voorstellingen van Nineties'IAB waren sprekend zonder tekst.
Yoor Untitted_202L was er tijdens Oerol ondertiteling zodat het ook voor doven en slechthorende te volgen
was, ook de muziek werd ondertiteld. En het was makkelijker te begrijpen voor mensen met minder kennis van

het Engels.

Progrommo
Voor alle projecten en samenwerkingen focust Nineties zich op een diverse samenstelling van de makers,
performers, gastkunsten aa rs, m uzika nten en andere creatives.
Binnen Nineties'lÁEheeftNinetiesdevoortrekkersrol enverbindendefactorgehadennamenwedeartistieke
eindverantwoordelijkheid van het gezamenlijke experiment. Door in de open-call deze verantwoordelijkheid en
het gezamenlijke doel van het experiment direct te communiceren, creëerden wij een veilige omgeving in een

tijd van schaarste voor de makers. Met de open-call hebben we de drempel voor de makers verlaagd en de
mogelijkheid tot perspectief op het eigen werk gegeven. We hebben door deze vorm zeer veel diverse makers
kunnen bedienen. Zie ook hoofdstuk 3' lmpact'.
Voor Nineties was dit een volgende stap van de curerende rol die Nineties in de sector wilt innemen'
Personeel

Nineties is een kleine organisatie met Anne Maike en Yannick in dienst, Esra Merkel (PR en communicatie) via
urland gedetacheerd en een belangrijke kern van betrokken freelancers.
Ook in 2021 werken we vast samen met Esra Merkel voor de publiciteit/marketing, Suzan Slinger en Merel
Hobrink voor productie en toneelbeeld ontwerper Julian Maiwald.
Eind 2021 ging Esra met zwangerschapsverlof en hebben we Letice Braun aangetrokken. Nineties hoopt met
haar de samenwerking te kunnen behouden. Letice is gespecialiseerd in online marketing en dat is met de
digitale ontwikkeling voor Nineties een grote meerwaarde en een aanvullende expertise op die van Esra'
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Bij vacatures wordt voorrang gegeven aan geschikte kandidaten met een niet-westerse achtergrond,

minderheid identiteit of beperking, Bij de verspreiding van de vacature wordt het netwerk van de betrokken
freelancers, het netwerk van Carly Renwarin, het netwerk van Nineties met o.a. Likeminds, De Dansers en Mojo
en het netwerk van kernlid Vevi van der Vliet, voorheen algemeen directeur lSH, ingezet. Ook wordt de

vacature gedeeld op culturele vacatures en Binoq Atana.
Code Cultural Governance en Fair Practice Code
De bestuurders van Stichting Nineties Productions nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance
en Fair Practice Code ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten
Nineties Productions is lid van de NAPK branchevereniging en aangesloten bij de CAO Theater en Dans. Voor
freelancers wordt dezelfde CAO als uitgangspunt genomen en er minimaal 40% boven op gerekend. De
afspraken over de honorering is transparant, solidair, duurzaam en met vertrouwen.
Diversiteit en inclusie is in de paragraaf hierboven toegelicht.
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 naarvoren gekomen het bestuur in2O2t uitte breiden en van meer
diversiteit te voorzien. Er werd gezocht naar een ondernemer in de culturele sector, maar buiten de theater
discipline om en dit is Josine Neyman geworden en zij vervult de functie van penningmeester. We zijn nog
opzoek naar een creatief uitvoerend persoon die artistiek inhoudelijk kan reflecteren op de plannen van
Nineties en bij voorkeur een internationaal en/of politiek netwerk heeft. Voor dit laatste profiel wordt er
gezocht naar een vrouw met een andere culturele achtergrond dan die van het huidige leidinggevende team.

Rooster von aftreden

intreden

aftreden

26 maart 2015

Tweede termijn, uiterlijk t-t2-2o23

Naam (en functie)

N.A.G. Luttels (voorzitter)

Tweede termijn, uiterlijk
S.H. Wiggers

l

juni 2023

26 maart 2015

J.

Grooteman (secretaris)

22februari2O2O

Nog actief, eerste termijn en datum
nog niet vastgesteld

J.

Neyman (pen ningmeester)

1 december 2021

Nog actief, eerste termijn en datum
nog niet vastgesteld
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Mevrouw. N.A.G. Luttels werkt als freelance adviseur en interimmanager voor Blueyard. Naast Nineties heeft
Nicolien zitting in het bestuurvan Stichting Brokken als penningmeester, in de Raad van Toezicht van het
Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival en is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Stadsschouwburg Utrecht.
De heer S.H. Wiggers is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders Advocaten.
De heer J. Grooteman is freelance marketing en communicatiestrateeg voor onder andere het Nederlands
Theater Festival, projectleider van de Podiumpasl en vanaf L april 2022 directeur van Digitaal

lnformatieplatform Podiumkunsten en de Podiumpas en is bestuurslid van mimegroep Golden Palace.
Mevrouw Josine Neyman is docent, ondernemer en strateeg bij de onderwijsinstelling CIBAP in Zwolle.
De creatief producent en gevolmachtigde van de stichting is Vevi van der Vliet. Het bestuur is overtuigd dat de

zakelijke continuiteit van de stichting gewaarborgd is onder haar leiding.

Wet normering topinkomens (WNT)
De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door het bestuur,
De salarissen zijn ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

zijn in het boekjaar geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT
dienen te worden gerapporteerd.
Er

Vrijkaartenbeleid
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, afhankelijk van de capaciteit, twee tot vier componyseofs te vergeven
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.

Ondertekend door:
Naam, datum, functie
Nicolien Luttels / voorzitter bestuur
Amsterdam, 2O april 2022
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Nineties Productions

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nineties Productions te Amsterdam gecontroleerd
Naar ons oordeel

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Nineties Productions per 31 december 2021 en
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige
Subsidies 2O2L-2O24 van het fonds Podiumkunsten (FPK).
Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021
in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2O21-2024.
De jaarrekening bestaat uit

1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen,
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 202L-2024 vallen, Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening',
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nineties Productions zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Vanhier Audit Services B.V. Pieter Ghijsenlaan 24C L506 PV Zaandam
Telefoon +31 (0)75 616 75 51 info@vanhier.nl www.vanhier.nl KvK Amsterdam 76480690
voomaa.áen argewezen. Memb;r of MSI Global attiance, one of the world's leading internatlonal alliances of Independent legèl and accountinq íim6.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies
202L-2074 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins/ overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720
en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2A2L-2O24.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn640 Organisaties zonder

winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 202I-2024.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking

tot

de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende Rl-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven

en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2027-2024. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude,
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit vooft te zetten, Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continu'iteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel,

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten, Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden' Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continulteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening, Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring' Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
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het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevi/pdingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Zaandam, 2O april2O2L
Vanhier Audit Services B.V.

P.A. Bankersen
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Nineties Productions
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nineties Productions te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

-

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Nineties Productions per 31 december 2021 en
van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige
Subsidies 2021-2024 van het fonds Podiumkunsten (FPK).

-

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021
in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nineties Productions zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Vanhier Audit Services B.V. Pieter Ghijsenlaan 24C 1506 PV Zaandam
Telefoon +31 (0)75 616 75 51 info@vanhier.nl www.vanhier.nl KvK Amsterdam 76480690
Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen. Member of MSI Global Alliance, one of the world’s leading international alliances of independent legal and accounting firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

-

het bestuursverslag;
de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies
2021-2014 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720
en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2021-2024.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn640 Organisaties zonder
winststreven en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
en het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2021-2024. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

-

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

-

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Zaandam, 20 april 2021
Vanhier Audit Services B.V.

w.g. P.A. Bankersen
Registeraccountant
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