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Dank	  voor	  uw	  erkenning	  van	  de	  artistieke	  plannen	  die	  Zina	  voor	  de	  komende	  vier	  jaar	  
heeft	  neergelegd	  en	  met	  name	  dank	  voor	  de	  erkenning	  van	  het	  belang	  van	  ons	  werk	  
voor	  de	  stad	  Amsterdam.	  
Oorspronkelijk	  diende	  Zinaplatform	  een	  meerjarenbegroting	  in	  met	  een	  gemiddelde	  
omzet	  van	  €1.058.813,-‐	  per	  jaar	  met	  daarin	  een	  structurele	  bijdrage	  van	  €450.000	  van	  
het	  Amsterdams	  Fonds	  voor	  de	  Kunst.	  Deze	  bijdrage	  werd	  naar	  beneden	  bijgesteld,.	  
Zina	  kan	  voor	  de	  beleidsperiode	  2017-‐2020	  jaarlijks	  rekenen	  op	  €315.000.	  	  
We	  werden	  door	  de	  bijstelling	  van	  het	  aangevraagde	  subsidiebedrag	  geroepen	  tot	  
nieuwe	  afwegingen:	  wat	  wel	  en	  wat	  niet	  te	  doen.	  En	  eerlijk	  gezegd	  gaat	  dat	  gepaard	  met	  
pijn	  in	  het	  hart.	  We	  willen	  geen	  wijk,	  geen	  bewoner	  kunst	  &	  cultuur	  onthouden,	  maar	  
het	  moet	  en	  dus	  volgt	  hieronder	  ons	  besluit.	  
	  
De	  bezuiniging	  van	  €135.000	  leidt	  ertoe	  dat	  Zina	  gemiddeld	  12	  uitvoeringen	  per	  jaar	  
minder	  gaat	  spelen	  en	  in	  plaats	  van	  120	  buurtgerichte	  activiteiten	  er	  jaarlijks	  99	  
realiseert.	  Er	  vallen	  geen	  totale	  producties	  weg,	  behalve	  in	  2018	  –	  ‘Jij	  die	  mij	  aanziet’	  is	  
voor	  nu	  uit	  het	  activiteitenplan	  gehaald.	  Daarnaast	  is	  nog	  niet	  van	  alle	  coproducties	  
zeker	  dat	  ze	  doorgaan,	  maar	  daar	  staan	  ook	  nieuwe	  plannen	  tegenover.	  Daarbij	  plaatsen	  
we	  de	  noot	  dat	  we	  vanuit	  de	  toegezegde	  structurele	  subsidie	  69	  buurtgerichte	  
activiteiten	  kunnen	  garanderen	  en	  dat	  we	  voor	  de	  overige	  30	  activiteiten	  aanvullende	  
financiering	  zoeken.	  De	  reden	  dat	  we	  meer	  buurtgerichte	  activiteiten	  willen	  realiseren	  
dan	  waartoe	  de	  structurele	  subsidie	  mogelijkheid	  biedt,	  is	  dat	  deze	  activiteiten	  
noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  leggen	  en	  onderhouden	  van	  ons	  sociaal	  weefsel	  in	  de	  stad.	  
Een	  voorwaarde	  om	  onze	  keten	  van	  projecten	  te	  realiseren.	  	  	  
	  
Toch	  snijden	  we	  het	  hardst	  in	  onze	  buurtgerichte	  activiteiten.	  Deze	  projecten	  genereren	  
zo	  goed	  als	  geen	  inkomsten	  en	  worden	  gefinancierd	  vanuit	  de	  structurele	  subsidie	  van	  
het	  Amsterdams	  Fonds	  voor	  de	  Kunst.	  We	  proberen	  –zoals	  u	  ziet	  aan	  de	  getallen-‐	  zoveel	  
mogelijk	  onze	  voornemens	  te	  handhaven	  en	  door	  te	  dragen	  omdat	  wij	  weten	  hoe	  
noodzakelijk	  deze	  activiteiten	  zijn.	  Omdat	  deze	  projecten	  veel	  handwerk	  vereisen,	  is	  de	  
vermindering	  van	  de	  kosten	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  post	  activiteitenlasten	  personeel.	  	  
	  
Ons	  team	  functioneert	  zeer	  efficiënt	  en	  een	  verder	  snijden	  in	  de	  beheers-‐	  en	  	  
activiteitenlasten	  personeel	  zou	  een	  stap	  richting	  kwaliteitsverlies	  zijn.	  We	  voelen	  ons	  
bovendien	  verantwoordelijk	  voor	  het	  overdragen	  van	  onze	  methodieken.	  Omdat	  steeds	  
meer	  collega’s	  een	  richting	  opgaan	  parallel	  aan	  onze	  basissignatuur,	  willen	  we	  deze	  
vragen	  blijven	  beantwoorden.	  
	  
Aangaande	  de	  activiteitenlasten	  merken	  we	  op	  dat	  de	  meeste	  projecten	  zijn	  	  opgebouwd	  
om	  ook	  inkomsten	  te	  genereren.	  Meer	  uitvoeringen	  wegsnijden	  betekent	  ook	  meer	  
inkomsten	  wegsnijden.	  	  
	  
Met	  bovengenoemde	  maatregelen	  hebben	  we	  nog	  niet	  de	  volledige	  bezuiniging	  van	  
€135.000	  doorgevoerd.	  We	  hebben	  aan	  de	  inkomstenkant	  de	  targets	  bijgesteld	  wat	  



betreft	  het	  genereren	  van	  eigen	  inkomsten.	  Ons	  inziens	  	  zijn	  dit	  realistische	  
uitgangspunten.	  	  
De	  begroting	  is	  volgens	  actuele	  inzichten	  bijgewerkt.	  	  Het	  Kansfonds	  heeft	  opnieuw	  een	  
vierjarige	  samenwerking	  met	  Zina	  toegezegd.	  Ook	  stijgen	  de	  subsidies	  vanuit	  overige	  
publieke	  middelen	  in	  2017	  en	  2018	  volgens	  onze	  actuele	  stand	  van	  zaken.	  
	  
De	  essentie	  van	  het	  beleidsplan	  en	  de	  inhoudelijke	  ambities	  van	  Zina	  blijven	  ondanks	  
deze	  ingrijpende	  vermindering	  	  aan	  activiteiten	  overeind.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


