
 
Persoonlijk en actueel experiment 
Het laatste jaar van de periode dat Likeminds gesubsidieerd werd door FPK kenmerkte zich, 
behalve door een corona-crisis, door voorstellingen waarin het persoonlijke politiek wordt 
gemaakt. Actuele thema’s benaderd vanuit een persoonlijke kwetsbaarheid, dat is al jarenlang een 
van onze belangrijkste uitgangspunten. Niet op een navelstaarderige manier, maar vanuit de 
gedachte dat theater het maatschappelijke debat kan sturen en openbreken. Al in de allereerste 
voorstelling van Likeminds, No Escape, worstelden 5 heel jonge makers met het gevecht tussen 
engagement en de behoefte de wereld te betreden onder het motto: hoe verbeter je de wereld als 
je toch in je Nikes wilt blijven lopen en bij Mac Donalds wilt blijven eten?  Nu, 17 jaar later, maakt 
de zoon van één van de jongeren van destijds (Jaïr Faria, zoon van Glenn Faria) een voorstelling 
over zijn persoonlijke activisme (de klimaatcrisis, racisme, neo-liberalisme). De voorstelling die Jaïr 
zou spelen in de regie van Joeri Heegstra zou in juli 2020 spelen op het over het IJ festival. Het 
moge duidelijk zijn dat de voorstelling niet heeft kunnen spelen. Jaïr en Joeri werken door aan de 
voorstelling om die vervolgens in juni 2021 alsnog te spelen op Over het IJ festival. In de afgelopen 
4 jaar hebben we verschillende voorstellingen kunnen maken die het maatschappelijke debat 
openbraken of van zuurstof voorzagen. Zo speelde bijvoorbeeld Fahd Larhzaoui na het succesvolle 
Schijn de voorstelling Shirt uit Fahd! waarin zijn geïsoleerde leven na zijn coming out centraal staat. 
In A seat at the table legden 4 jonge makers (Saman Amini, Yannick Jozefzoon, Ward Kerremans 
en Werner Kolf) het racisme in onze samenleving bloot.  
 
Makers kunnen bij Likeminds die actuele, scherpe, ontluisterende voorstellingen maken omdat er 
ruimte is voor ontwikkeling, voor falen, voor experiment. Omdat er ruimte is om te leren, om tot 
inzicht te komen, om je onderwerp en je stijl te vinden. We geven ruimte, spijkeren bij waar nodig, 
bieden bijvoorbeeld een schrijfwerkplaats aan voor makers die hun eigen stukken ontwikkelen. Zo 
heeft Sheralynn Adriaansz door het volgen van de schrijfwerkplaats (door Anouk Saleming en Rik 
vanden Bos) voor Beige haar eigen stem en haar eigen verhaal kunnen verdiepen met een 
universele zeggingskracht.  
In 2020 hadden we een culminatie gepland van politiek persoonlijke voorstellingen, 2020 zou het 
jaar worden waarin ons beleid optimaal tot bloei zou komen. Gelukkig is Beige, een geëngageerde 
voorstelling over wat het betekent om zwart te zijn in een witte wereld, van Sheralynn Adriaansz in 
première gegaan, maar andere voorstellingen zoals Spuug van God van muzikant Willem de Bruin 
kwamen niet verder dan een interne presentatie. We waren wat deze laatste voorstelling betreft 
opgetogen over wat deze zou gaan betekenen, dit zou een voorstelling zijn die grenzen tussen 
publieken zou openbreken, een voorstelling over racisme en je nergens thuis voelen die zowel 
bezoekers van poppodia en hiphopconcerten, als het theaterpubliek zou bereiken. Een voorstelling 
gemaakt voor Oerol die meer diversiteit op het festival zou genereren. Covid maakte het spelen 
van deze voorstelling in 2020 helaas onmogelijk.  
 
Een aantal andere voorstellingen werd gelukkig wel gespeeld: Ko van den Bosch schreef voor twee 
Likeminds-actrices een explosief stuk over terreur en de angst voor terreur binnen de wereld van 
de ramptoerist: Djinns. Deze voorstelling heeft in een aantal theaters voor een publiek van 30 
personen kunnen spelen. Toen de theaters weer open mochten heeft de succesvolle, intieme 
hypnosevoorstelling over onze homofobe wereld, Mindgasm, die al in 2019 werd gemaakt, nog 
een aantal keer gespeeld in theater Frascati. 
 



Toen duidelijk werd dat corona langere tijd ons leven ging beheersen hebben we besloten om 
onze functie als ontwikkelplek meer dan ooit te benutten. We gaven jonge makers de ruimte om 2 
weken in onze ruimte te werken met een klein productiebudget, om te experimenteren, om 
nieuwe vormen uit te proberen, om toch iets te maken dat na die twee weken intern werd 
gepresenteerd. Tegelijkertijd gaf het ons de mogelijkheid om met makers in gesprek te gaan en uit 
te vinden welke makers bij ons het beste een vervolgtraject kunnen volgen. Voor de 4 makers die 
in 2020 de ruimte kregen was dit een verademing. Geen productiedwang, maar wel creatieve 
output en ontwikkeling en een artistiek inhoudelijk gesprek. Het is belangrijk, zeker voor jonge 
makers, om niet stil te staan, om te ontwikkelen en in gesprek te gaan en te blijven met het veld. 
Met alle beperkingen van de Corona hebben we gedaan wat we konden om makers te stimuleren 
in hun ontwikkeling en om het theaterveld te bestoken met voorstellingen die een andere stem 
vertegenwoordigen. We zijn gefrustreerd, zoals iedereen, maar we zijn ook blij met wat er wel 
gelukt is, en wat we juist dankzij corona hebben kunnen uitzoeken.  
 
Voorstellingen en kwalitatieve reflectie 
 
Likeminds Werkplaats nieuwe voorstellingen: 
 
 
Power 
Power is een monoloog voor een jongen van 16 die zich boos en wanhopig voelt over de 
klimaatverandering. Hij verzet zich tegen het systeem dat dit teweeg heeft gebracht. De speler van 
de voorstelling (Jaïr Faria) houdt zich ook in het dagelijks leven bezig met het gevecht tegen de 
klimaatverandering en de achteloosheid van de machthebbers.  
De voorstelling is vanwege corona niet ten uitvoer gebracht. 
Regie en tekst   Joeri Heegstra 
Spel    Jaïr Faria 
  
Djinns  
Een comedy noir over de implosie van de heilstaat  
Een Arabische en een Europese vrouw bevinden zich in een hotelkamer die de verwoesting van 
een oorlog ademt. Ko van den Bosch schreef speciaal voor deze twee actrices een stuk over angst 
en paranoia over verlangen naar de heilstaat, angst voor de heilstaat en extremistisch 
gedachtengoed.  
Tekst en regie: Ko van den Bosch 
Met     Sarah Jonker en Sinem Kavus 
Vormgeving   Carmen Schabracq 
 
Spuug van God 
Mijn naam is Willem Arnold de Bruin. Mijn moeder is Nederlandse en mijn vader komt van Curaçao. 
Ik voel me geen van beide. 
Met deze voorstelling maakt rapper Willem de Bruin een volgende stap in zijn muzikaal/theatrale 
carrière.  Voor Spuug van God schreef Willem een gefragmenteerde monoloog over hoe hij als 
zoon van een Hollandse moeder en een Antilliaanse vader het gevoel heeft nooit ergens bij te 
horen, nooit goed genoeg te zijn. Vervreemding en eenzaamheid sijpelen door elke herinnering 
heen. De voorstelling werd speciaal voor Oerol gemaakt.  



Concept, tekst, spel Willem de Bruin 
Muziek   Morien van der Tang & Stephan Boers 
Regie    Eva Line de Boer 
Vormgeving   Tim Vermeulen, Toon Rooijmans 
 
 
 
Experiment 
 
Likeminds Bedankt 
Voor ons jaarlijkse nieuwe-makers-festival Likeminds Bedankt werden vier radicale presentaties 
ontwikkeld die een streep zetten door de male gaze, door institutioneel racisme, door kapitalisme, 
door buitensluiting en achterdocht. Maar ook vier uiteenlopende vormonderzoeken, van opera tot 
lecture performance, van installatie tot kwetsbare monoloog.  
Het festival zou plaats vinden van 15 t/m 19 december. Een aantal dagen voor de presentatie werd 
de tweede lockdown aangekondigd, waardoor de voorstellingen niet konden spelen. Alles is wel 
digitaal vastgelegd. 
De volgende vier korte voorstellingen zijn speciaal voor het festival ontwikkeld: 
 
Zigeunerkind met traan 
Geïnspireerd door zijn Roma-wortels, de verbinding met zijn oma en de vraag in hoeverre zijn 
homoseksualiteit geaccepteerd wordt in het woonwagenkamp maakte Giovanni Brand 
(afgestudeerd aan de performance-opleiding in Maastricht) een performance die een collage is van 
oordelen.  
De voorstelling kon niet spelen tijdens het geplande Likeminds Bedankt, maar speelde wel 2, 3 en 4 
december op het You better move Festival in Dansmakers.  
Tekst en spel: Giovanni Brand 
Eindregie   Lynn Schutter 
Kostuum   Nightmare disorder  
Bouw décor   Gino Post 
 
NO MORE ZOMBIE SHIT  
Lila Payens en Edna Azulay (beiden afgestudeerd aan de HKU writing for performance) schreven 
een poëtische tekst over een wereld vol falende systemen, over verdeel en heers, over scrollen tot 
je je lichaam niet meer voelt, maar ook een ode aan het schijnbaar nutteloze. Een muzikale trip, 
een nopera. 
Tekst en performance Edna Azulay en Lila Payens  
Muziek en vormgeving interbellum  
Eindregie   Tomas Pevenage 
 
Hümeyra,  
De reconstructie van een noodlotstragedie 
Deze ‘reconstructievoorstelling’ over de moord op Humeyra Erzincanli door Bekir E. is door Dilan 
Yurdakul geschreven vanuit het perspectief van Hümeyra; een meisje dat op zoek naar liefde op 
16-jarige leeftijd werd geconfronteerd met absolute duisternis en radeloosheid. Yurdukal wil van 
deze voorstelling uiteindelijk een voorstelling maken voor middelbare scholieren.  
Concept, tekst en spel Dilan Yurdakul  



Begeleiding   José Montoya  
 
Mannish  
Steff Geelen maakte een performance gebaseerd een persoonlijk, filosofisch onderzoek naar de 
male gaze, naar kijken en bekeken worden. Geelen volgde twee jaar geleden Likeminds Factory. 
Als spoken word artiest was en is Geelen op zoek naar een wereld waarin spoken word 
uitgebouwd kan worden tot een theatrale performance.  Mannish vertrok vanuit de vraag hoe je 
terug kunt kijken, de eigen blikrichting kunt veranderen wanneer deze al bij voorbaat lijkt vast te 
staan. 
Door: Steff Geelen  
Beeldmaker   Pleun Gremmen  
Tekstbegeleiding:  Martijn de Rijk  
Eindregie   Eva Line de Boer  
 
 
Samenwerkingen/coproducties 
 
Beige 
Met de voorstelling Beige, die een vervolg is van haar vooronderzoek in 2019, onderzoekt 
Sheralynn Adriaansz haar wortels. Vanuit de vraag wat ze haar toekomstige kind moet meegeven 
stuitert ze heen en weer tussen Tanzania, Suriname en haar Nederlandse vriendinnen die “ook 
graag een beige kindje” zouden willen hebben. De voorstelling ging in oktober in première in het 
Bijlmer Parktheater. Vanwege corona kon een groot deel van de tour niet gespeeld worden. Deze 
voorstellingen zullen worden ingehaald in 2021.  
Concept, tekst, spel  Sheralynn Adriaansz 
Eindregie   Samora Bergtop 
Kostuum en decor  Carmen Schabracq 
Muziek en geluid  Lovesupreme 
 
Door de Schaduw Heen 
Dilan Yurdakul werkte onder begeleiding van Likeminds langere tijd aan de tekst voor deze 
voorstelling over haar manisch depressiviteit. De voorstelling werd een schaamteloos, rauw en 
eerlijk gevecht met demonen, met familie, met schaamte en met verlangen. Zowel door de pers 
als het publiek zeer goed ontvangen.  
Tekst en spel   Dilan Yurdakul 
Eindregie   Julie van den Berghe    
Muziek   Stijn Hoes 
Decor    Marjolijn Brouwer 
 
 
 
Het Atelier  
Samenwerking Over het IJ, Oerol Festival en Likeminds. Diederik Kreike, een maker die bij 
Likeminds verschillende onderzoeksprojecten heeft gedaan, zat een jaar lang in een traject om zich 
als maker te verhouden tot de omgeving; het Atelier. De makers worden binnen dit traject 
gestimuleerd om de omgeving mee te laten spelen in hun werk. Samen met een artistiek team 
onderzoekt Diederik Kreike het menselijk verlangen naar grotere krachten en samenhang in onze 



losgescheurde, moderne samenleving. Omdat Oerol geen doorgang vond vanwege Covid-19, is dit 
project in de onderzoeksfase gebleven en zal het in de zomer van 2021 hopelijk gepresenteerd 
kunnen worden.  
Coproductie met Over het IJ en Oerol Festival. 
 
Salomonsoordeel 
Wat is een rechtvaardig besluit?  Wanneer of waarom geef je iemand met een asielaanvraag een 
verblijfsvergunning? Om een begin van een antwoord te geven werkte Ilay den Boer 9 maanden bij 
de IND. Met huiskamervoorstellingen betrekt hij vervolgens het publiek bij het maken van de 
beslissing en de vraag wat een rechtvaardig besluit is.  
Coproductie met TGIlay i.s.m. de IND 
  
 
Reprises 
 
Mindgasm 
Theatrale hypnoseshow van Luit Bakker die een antwoord probeert te vinden op uitsluiting door 
het creëren van een alternatieve wereld. Bakker bevraagt in de solo’s die ze maakt onder de 
vleugels van Likeminds op kwetsbare wijze de vastgeroeste ideeën rondom gender en identiteit. 
Toen de theaters na de eerste corona-lockdown weer open gingen, heeft deze voorstelling een 
aantal dagen voor een publiek van 20 personen (in het kader van de anderhalve-metermaatregel) 
gespeeld in theater Frascati. 
Tekst en spel   Luit Bakker 
Eindregie   Lotte Bos 
Vormgeving   Bas Giesen 
 
Katten kijken en Death  
Twee tekstloze voorstellingen die José Montoya maakte met achtereenvolgens Boyd Grund en 
Dwayne Toemere werden gespeeld voor een groep van internationale programmeurs.  
 
Opening Statement 
Deze voorstelling over hoe we ons verhouden tot de klimaatcrisis speelde in theater Frascati In het 
kader van Town Tales. 
 
 
Interne Presentaties 
Likeminds studio  
Makers krijgen twee weken een werkruimte, een klein budget en geven na die twee weken een 
interne presentatie. Dit studioproject heeft zowel ons als de makers een grote mate van vrijheid 
gegeven. Met sommige van deze makers zullen we een langer traject ingaan.   
 
Kimberly Agyarko is afgestudeerd als actrice aan de toneelacademie Maastricht en ze heeft een 
groot verhaal dat ze wil en moet vertellen. Ze schreef een stuk over een Ghanees meisje dat 
verstrikt zit tussen de verwachtingen van haar familie en de verwachtingen van de Nederlandse 
samenleving. Agyarko deed vooronderzoek voor deze voorstelling vanuit het perspectief van 
Afrikaanse migranten; hoe ze naar de westerse onbekende wereld kijken. Eind december 
presenteerde ze het resultaat van dit werkproces.  



 
Hiske Eriks is al langere tijd afgestudeerd, maar wilde opnieuw voeling krijgen met haar makende 
kant. Ze heeft in twee weken tijd materiaal gemaakt voor een performance over de druk van onze 
tijd. De druk die leidt tot gekte, tot burn-out en tot totale vervlakking en verlies van zingeving. 
Eriks heeft dit materiaal in oktober gepresenteerd en werkt in de toekomst verder aan een 
voorstelling voor festivals als de Parade. Het was voor haar belangrijk om de link met maken weer 
te openen.  
 
Evalinde Lammers is afgelopen zomer afgestudeerd aan de acteursopleiding van de 
toneelacademie Maastricht. Behalve als actrice heeft ze zich op de toneelacademie ook als maker 
ontwikkeld. In Likeminds Studio wilde ze graag die makende kant verder onderzoeken. Haar 
onderzoeksvraag was: wat voor invloed heeft het (g)een voorbeeld hebben op mij, een lesbische 
vrouw, (zou ik dat zo willen noemen?) gehad? In twee weken tijd schreef ze een tekst en maakte 
een korte performance.  
 
Lars Brinkman (afgestudeerd aan de HKU) heeft in december een presentatie gegeven van zijn 
werkproces waarin hij in de diepte van religieus besef gedoken is, in confrontatie of juist 
samensmeltend met erotiek. Hij legde interviews af met een priester voor wie homo-erotiek een 
vanzelfsprekend onderdeel is van het katholicisme, deed literatuuronderzoek vermengd met 
zelfonderzoek. Zonder religieuze ervaring, zonder geloof. Het resultaat was open en eerlijk en riep 
wel degelijk associaties op met religieuze ervaringen. De presentatie is aanleiding tot een verder 
gesprek om te kijken hoe Brinkman deze schets verder kan ontwikkelen.  
 
 
 
Educatie 
 
Schrijfwerkplaats 
Likeminds functioneert als een ’superlab’ waarin allerlei vormen ontwikkeld worden die 
reflecteren op onze samenleving. Maar Likeminds stimuleert die makers ook om hun theatrale 
wereld steeds groter en professioneler te maken. Wij willen als huis de plek zijn waar makers 
diepteonderzoek kunnen plegen, waar ze werkelijk de confrontatie aangaan met wat nu van 
belang is. We leggen niet op, maar we geven ruimte aan makers die vragen stellen, die de wereld 
vanuit een nieuw en ander perspectief beschouwen, die grenzen overschrijden zowel qua inhoud 
als qua vorm. We begeleiden hen in het vinden van die vorm.  
Om makers die hun eigen teksten schrijven iets meer tools te geven, is er jaarlijks een groep die 
begeleid wordt door ervaren schrijvers. De schrijvers die dit jaar aan de schrijfwerkplaats 
deelnamen (Sheralynn Adriaansz, Mehrnoush Rahmani, Steff Geelen) hadden al eerder producties 
ontwikkeld waarvoor ze zelf de tekst schreven, maar ze zouden gebaat zijn bij het leren van een 
aantal (basis)vaardigheden. Zowel bij Adriaansz als bij Geelen was de hier ontwikkelde tekst basis 
voor een nieuwe voorstelling.  
 
 
 
 
Factory 



 
 
Decamerone 
 
 
 
 

Performance Technology Lab 
 
Performance Technology Lab (PTL) is in 2018 samen met Feikes’ Huis en BEAM Systems 
opgezet. De komende jaren gaan we met hen en met ICK-D en Cinedans het PTL verder 
uitbouwen. Het is een proeftuin voor makers die twee vragen stellen: welke techniek heb 
ik nodig om mijn verhaal te vertellen en welk verhaal vertelt de techniek? Makers konden, 
begeleid door tech-wizards en technisch dramaturgen, de nieuwste technologieën 
uitproberen. Een reeks labs waarin artistieke data werd verzameld, waarin werd 
geëxperimenteerd en waarin contacten werden gelegd. Dit wordt de komende jaren 
verder uitgebouwd. Ieder seizoen worden twee labs opgezet, die een twee weken in een 
studio of zaal plaatsvinden. Makers (en studenten van de verschillende toneelacademies) 
kunnen meedoen op basis van inschrijving of uitnodiging. Elk lab wordt afgerond met een 
showcase van het onderzoek. 
 
In 2019 zijn er twee labs geweest. PTL #1 vond plaats van 3-10 juli 2019. Daarin kregen acht 
makers de mogelijkheid om hun technologische scenario’s te testen. Meer over de makers en 
experimenten is te vinden op https://performancetechnologylab.nl/lab-1/. 
PTL #2 vond plaats van 19-22 november 2019. Daarin gingen we aan de slag met projecties, 
schermen, motion capture, mapping & tracking, sensoren, hologrammen, videomixers, you 
name it. Meer over dit lab is te vinden op 
https://performancetechnologylab.nl/lab-2/. 

 
 
Likeminds Internationaal 
 
 
 
 
 

Kwantitatieve prestatieverantwoording en publieksbereik 
Basic data 
Likeminds heeft in 2020 11 producties gerealiseerd, waarvan twee coproducties (Beige en 
Door de Schaduw Heen) en twee reprises. In totaliteit 92 uitvoeringen, waarvan 50 
geannuleerd, waarvan in standplaats Amsterdam 55 (daarvan zijn er 20 afgelast). 

Bij deze uitvoeringen waren 1550 bezoekers aanwezig, waarvan in standplaats Amsterdam 
1339. In totaal zijn er 242 niet betalende bezoekers aanwezig geweest bij de reguliere 
uitvoeringen. 



 
Vrijkaarten en niet-betalende bezoekers 
Vrijkaarten worden door Likeminds gebruikt als marketingmiddel. Van iemand die een 
vrijkaart ontvangt wordt verwacht de activiteit waarvoor hij of zij een vrijkaart ontvangt te 
promoten onder haar netwerk. Via email, twitter en facebook is het een kleine moeite voor 
de ontvanger om zijn of haar netwerk op de hoogte te brengen en de boodschap is 
persoonlijker dan wanneer Likeminds deze mensen bereikt. Ook stelt Likeminds vrijkaarten 
beschikbaar aan We Are Public, of aan studenten wanneer zij de activiteit promoten op hun 
school via posters, flyers en digitale middelen. Daarnaast is het gebruikelijk om vrijkaarten 
beschikbaar te stellen aan de optredende artiesten. 
Tenslotte zijn er activiteiten waar bezoekers wel een terreinkaart kopen, maar niet een 
kaart voor de specifieke activiteit. Dat geldt met name voor festivals. Over het algemeen 
maken met deze festivals een financiële afspraak op basis van een uitkoopsom, maar 
worden de bezoekers formeel gerekend als niet-betalende. 

 
 

Wet normering  topinkomens (WNT) 
De dagelijkse leiding van stichting Likeminds wordt gevoerd door een bestuur, bestaande uit 
één directeur. De bezoldiging van dit bestuurslid lag onder de WNT norm. De leden van het 
toezichthoudend orgaan zijn onbezoldigd. Naast het bestuur en de Raad van Toezicht  zijn er 
geen overige functionarissen die in het boekjaar een bezoldiging boven het toepasselijke 
WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond 
van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in het boekjaar geen 
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 



Exploitatieresultaat en financiële geconsolideerde positie stichting Likeminds en 
Stichting NPK. 
Consolidatie 
De cijfers van de volgende rechtspersonen zijn opgenomen in de consolidatie: Stichting 
Likeminds en stichting Non Profit Kapitalist. De waarderingsgrondslagen van 
deze stichtingen zijn gelijk. 
 
Het exploitatieresultaat in 2020 was € -/- 64.307 negatief. 
Dit verlies was fors kleiner dan begroot door de COVID-19 problematiek zijn veel activiteiten 
niet doorgegaan.  
 
Mutatie bestemmingsfonds en bestemmingsreserve. 
Aan het bestemmingsfonds is een bedrag ten laste gebracht  ad €  96.507. 
Aan de bestemmingsreserve is een bedrag toegevoegd ad € 32.200 dit betreft een COVID 
bijdrage van het FPK. Op het laatste moment is een productie afgezegd in 2020. 
 
In relatie tot de consolidatie is er einde boekjaar 2020 een bestemmingsreserve van 
€179.130. 
Het saldo zal door stichting Likeminds gebruikt worden voor de doelen 
zoals aangegeven bij de aanvragen van de meerjarige subsidies en zal gebruikt worden voor 
de transitie van Likeminds talentontwikkelingstrajecten naar concrete presentaties en/of 
producten, conform de aanvragen van de meerjarige subsidies. 
In relatie tot de consolidatie is er einde boekjaar 2020 een bestemmingsfonds van 
€2.771,-. Dit betreft een "egalisatiereserve AFK". Het saldo zal door stichting Likeminds 
worden gebruikt voor projecten en trajecten, opgesteld in Likeminds' Ondernemingsplan 
2017-2020, zoals gehonoreerd door het AFK. 

 
In relatie tot de consolidatie is er einde boekjaar 2020 een algemene reserve van 
€104.854. 

 

 
Aanvullende toelichting op afwijkingen 
We hebben dit jaar door de Covid maatregelen minder voorstellingen kunnen spelen dan 
gepland. Wij verwachtten per jaar zestig keer te spelen waarvan gemiddeld vijfenveertig keer in 
Amsterdam. De andere helft is een doorberekening van de verwachte kaartverkoop, gebaseerd 
op het gemiddelde aantal Likeminds-toeschouwers per jaar. In plaats van 8500 bezoekers 
hebben we dit jaar maar 1500 bezoekers mogen verwelkomen. Van de 92 voorstellingen zijn er 
50 afgelast. Van wat er wel door is gegaan zijn er 34 gespeeld met aangepaste capaciteit 
(maximaal 30 bezoekers, met uitzondering van Djinns die kon spelen voor 38 bezoekers, 
Mindgasm in Frascati 2 kon spelen voor 22 bezoekers (in plaats van voor 42 bezoekers in 
Frascati 3) , de Factory speelde in de Verbroederij voor 25 bezoekers). Een aantal voorstellingen 
(Beige) is verplaatst naar 2022. De voorstelling is in premiėre gegaan, maar is daarna nog maar 
één keer gespeeld.   
Omdat Oerol niet doorging heeft de voorstelling van Willem de Bruin, Spuug van God,  niet op 
het eiland gespeeld, maar heeft de voorstelling alleen twee keer een presentatie gehad in 
Amsterdam Noord.  De voorstelling zou oorspronkelijk 17 keer spelen voor 200 man publiek 
(3400 mensen). 

 



Publieksinkomsten Binnenland 
 

In de richtlijnen voor de meerjarensubsidie 2017 t/m 2020 van het Fonds Podiumkunsten 
heeft Likeminds de aanvraag gebaseerd op de Ander Inkomsten Quote (AIQ). Deze is in 
2020 61,43% en cumulatief t/m 2020 63,31% daarmee is de norm cumulatief tm 2020 
behaald. 

 
In de richtlijnen voor de meerjarensubsidie 2017 t/m 2020 van het Amsterdams Fonds voor 
de Kunsten wordt de Eigen Inkomsten Quote (EIQ) van 25% als prestatienorm gesteld. 
Likeminds heeft in 2020 een EIQ van 15,23%. Het gemiddelde EIQ over de periode 2017-
2020 is 19,58%. Gezien de verwachte druk op de publieksinkomsten, is de 
begrotingsstrategie van Likeminds ingesteld op het vinden van financiering uit private 
middelen en het aangaan van coproducties. Tot en met 2020 heeft onder anderen 
Bankgiroloterij Likeminds gefinancierd. We hebben incidenteel meer private subsidies 
ontvangen dan begroot. Voor de periode 2020 was er een inhaalslag gepland voor extra 
(grote) producties dit in samenhang met de saldo's van het bestemmingsfonds en de 
bestemmingsreserve. Door de Covid19 problematiek is dit niet gelukt.  De saldo’s van de 
fondsen zullen alsnog besteed worden aan doelen conform de oorspronkelijk doeleinden 
alleen zal dit  op een later tijdstip plaatsvinden. 

 
Beheerlasten personeel 
De beheerslasten personeel zijn wat hoger dan begroot door aanpassing van het salaris. 
 
Beheerlasten materieel 
De beheerslasten materieel zijn wat hoger door een hogere afschrijving van computers. 
 
Activiteitenlasten personeel 
De activiteitenlasten personeel zijn fors lager vanwege de COVID perikelen. 

 
Activiteitenlasten Materieel 
De activiteitenlasten materieel zijn fors lager vanwege de COVID perikelen. 
 
Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen van stichting Likeminds is ultimo 2020 € 281.911,- en het vermogen van 
Stichting de Non Profit Kapitalist is ultimo 2020 € 4.840,-. 
De gemeente Amsterdam en OCW hebben de subsidie aanvraag kunstenplan 2021 t/m 2024 
voor de Basis Infrastructuur  (BIS) van stichting Likeminds gehonoreerd. Totaal voor een 
bedrag van € 1.164.176,- per jaar. De Directie, het Bestuur en de Raad van Toezicht is van 
mening dat de continuïteit gewaarborgd is. 



Resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
Het resultaat van stichting Likeminds bedraagt -/- € 64.307 negatief. 
Het resultaat van stichting Non Profit Kapitalist (NPK) bedraagt € -/- 64,- negatief.  
Het geconsolideerde resultaat van stichting Likeminds en NPK bedraagt € 64.371,- 
In 2020 is € 56.865 aan incidentele publieke subsidies toegekend plus een bedrag van 
€ 77.088 aan incidentele private subsidies. 
 
In 2020 was het percentage eigen inkomsten 15%. Dit is onder de norm van 25%. 
Zoals hierboven reeds omschreven heeft dit te maken met de COVID 19 problematiek. 
 
Corona uitbraak 
Likeminds heeft zijn strategie moeten aanpassen naar aanleiding van de corona 
uitbraak. Er zijn verschillende voorstellingen gecanceld. We hebben onze plannen 
moeten aanpassen. Ons idee om de eerste 2 jaar te investeren in makers productie 
drukloos te laten werken. En dan 2 jaar van het kunstenplan te gebruiken om meer en 
grotere producties te gaan maken ging niet meer op. De gevolgen hebben een grote 
impact gemaakt hebben op de publieksinkomsten. 
We hebben besloten om toch te investeren in voorstellingen voor de zomerfestivals 
in 2020 deze zijn  uiteindelijk niet door gegaan.  
Een aantal  producties zijn doorgeschoven naar 2021 dit is te zien aan de  saldo’s  van 
de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds. Dit staat in 
directie relatie met het niet halen van de cumulatieve eigen inkomsten quote van 
25% . 

 
Door de diverse steunpakketten van de overheid en van de fondsen zijn de financiële 
consequenties beperkt gebleven. De publieksinkomsten zijn grotendeels weggevallen 
dit is echter gecompenseerd door de diverse financiële COVID-19 ondersteuningen. 
Deze ondersteuningen waren veelal een compensatie van de misgelopen omzet.	

 


