Beleidsplan 2020-2024

Leiden, 30 december 2019
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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de S(ch(ng Seth Music and Theatre Entertainment. In dit plan zijn de
doelstellingen van de s(ch(ng opgenomen voor zowel de korte als lange termijn. De s(ch(ng is
gestart in september 2013 en bestaat op dit moment uit drie bestuursleden met daarbij een aantal
enthousiaste vrijwilligers.
1.1. Aanleiding
S(ch(ng Seth vindt het belangrijk dat muziek en theater gemaakt kan blijven worden. Voor jonge,
professionele ar(esten is het belangrijk om naast hun ambacht, ook de zaken voor elkaar te hebben.
De s(ch(ng stelt zich ten doel om ar(esten en hun projecten te ondersteunen. Zij bereikt haar doel
door voorstellingen, muziek- en theaterproduc(es te produceren en daarmee te ondersteunen bij de
ﬁnanciën, tourneeverkoop en advies. Je zou s(ch(ng Seth een non-proﬁt agency kunnen noemen.
Met deze ondersteuning beogen wij het theatrale en muzikale aanbod te verrijken ten behoeve van
iedere Nederlander. Op dit moment worden de projecten van Willow Mae en de bij haar betrokken
ar(esten, muzikanten en kunstenaars door de s(ch(ng ondersteund. In dit beleidsplan wordt
duidelijk gemaakt welke doelen de s(ch(ng wil behalen en op welke termijn de s(ch(ng deze doelen
wil realiseren.
1.2. Visie, missie & doelstellingen
De algemene doelstelling van de s(ch(ng, welke is opgericht in 2013, is ar(esten ondersteunen en
begeleiden in hun carrière. Als ar(est is het vaak moeilijk om crea(viteit en ondernemerschap op een
succesvolle manier te combineren zonder dat het ten koste gaat van de kwalita(eve aandacht voor
het ar(s(eke product. De s(ch(ng kan in samenwerking met de ar(est op deze gebieden
ondersteuning bieden en fungeren als een ona[ankelijk en niet-commercieel gedreven agentschap.
De kennis en ervaring die binnen de s(ch(ng aanwezig is, ingehuurd wordt of door vrijwilligers ter
beschikking gesteld wordt, kan dat stukje ondersteuning en teamgevoel bieden wat de ar(est nodig
hee\ om zich gedragen te weten door en van belang te voelen voor de maatschappij.
De s(ch(ng tracht haar doel van ondersteuning te bereiken door allereerst eﬀec(ef gebruik te maken
van haar eigen kennis en netwerk. Het netwerk wordt uitgebreid door contacten te leggen en te
onderhouden in de muziek en theaterbranche met relevante personen, organisa(es, fes(vals en
podia en deze contacten te onderhouden. Daarnaast wil de s(ch(ng ar(esten ondersteunen op het
gebied van marke(ng, planning, organisa(e en boekingen of daarvoor de juiste par(jen inschakelen.
Tot slot wil de s(ch(ng ook ﬁnanciële ondersteuning bieden door middel van fondsenwerving,
subsidieaanvragen en het werven van donateurs.
1.3. Leeswijzer
Allereerst zullen in hoofdstuk twee de korte termijn doelstellingen worden besproken. Ook zullen in
dit hoofdstuk de strategische doelstellingen worden toegelicht. Vervolgens zal in hoofdstuk drie een
korte toelich(ng worden gegeven op het beheer van het vermogen van de s(ch(ng. Daarna zal er
een korte samenva_ng gegeven worden in het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk zijn ook de
gegevens van de s(ch(ng opgenomen. In de bijlage zijn tenslo`e de statuten te vinden.
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2. AcAviteiten 2020-2024
2.1.Korte termijn planning
De s(ch(ng hee\ zich een aantal doelen gesteld die in 2020 gerealiseerd zullen worden. De doelen
zijn gesteld in de verwach(ng een solide ﬁnanciële en opbouwende situa(e te creëren waarin we
voor alle betrokken par(jen maar met name ook de ar(esten Fair Pay kunnen toepassen. Onder deze
doelstellingen vallen het uitbreiden van het professionele team naar een professionele boeker, een of
meerdere boeker(s) in het buitenland, een distributeur voor binnen- en buitenland, een 20-tal
(promo(onele) optredens in verschillende beze_ngen; het aanvragen van een subsidie voor een
theatertour in 2021; de mogelijkheid bieden voor Willow Mae om nieuw materiaal te schrijven; het
aanjagen van de verkoop van de in 2019 geproduceerde CD en het artbook; nieuw merchandise en
realisa(e van algemene zichtbaarheid.
2.1.1.Theatertour
Het eerste grote project van de s(ch(ng in 2020 is de voorbereiding op een theatertour van 15
voorstellingen in Nederland in verschillende beze_ngen. Van kwintet tot orkest. Met als basis de
muziek en het inhoudelijke verhaal van artbook en album ’Song of Songs.’ Daartoe is S(ch(ng SETH
in 2019 een samenwerking aangegaan met WildChild Agency impresariaat die een theatertour boekt
voor Willow Mae in de verschillende beze_ngen. Het doel is om deze theatertour succesvol en
vernieuwend te maken op ar(s(ek vlak, in bezoekersaantallen en in ﬁnancieel opzicht.
2.1.2.Tuinentour en huiskamertour
Een kleiner en minder ﬁnancieel risicovol project is de Tuinentour. In 2019 is deze tour succesvol
gebleken op meerdere vlakken. Ook in 2020 wil de s(ch(ng Willow Mae’s zichtbaarheid vergroten
door een tuinentour te organiseren. Het verschil met 2019 is dat de Tuinentour in dit geval vooral
geboekt moet gaan worden, en minder promo(onele en ﬁnanciële risico’s draagt. Voor in koudere
dagen zal de huiskamertour hiervoor in de plaats komen.
2.1.3.FesAvals
Fes(vals blijken tot op heden de beste manier om zichtbaar te blijven en er staat vaak een billijke
ﬁnanciële vergoeding tegenover. Voor het boeken van fes(vals is de s(ch(ng een samenwerking
aangegaan met Helpgoed. Een organisa(e die de boekingen voor Willow Mae over zal gaan nemen.
De s(ch(ng zal de resultaten zowel ﬁnancieel als organisatorisch blijven monitoren alsmede de gages
incasseren en uitbetalen.
2.1.4.Aantrekken van diverse nieuwe partners
Tot 2018 hee\ S(ch(ng SETH alle werkzaamheden uitgevoerd door middel van het inze`en van
vrijwilligers en door het samenwerken met een label, boeker en Willow Mae zelf. In 2019 zijn we met
elkaar op een punt gekomen dat er qua professionaliteit en toekomstvisie een andere aanpak vereist
werd. In 2019 hee\ de s(ch(ng dan ook samenwerkingen beëindigd die niet werkten en
verschillende professionele partners aangetrokken om de doelstellingen te behalen. S(ch(ng SETH
wil in 2020 de huidige samenwerkingen aanhouden die naar tevredenheid werkten, de
vrijwilligerspoule aanhouden voor de eenvoudigere en minder verantwoordelijke taken en nieuwe
samenwerkingen aangaan die het doel van de s(ch(ng ondersteunen. Deze nieuwe samenwerkingen
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vereisen een andere manier van werken en meer ﬁnanciële zekerheid maar hebben ook een
professioneler resultaat.
2.1.5.Financiering, fondsenwerving en sponsoring
Om de projecten te kunnen ﬁnancieren zijn verschillende inkomstenbronnen aanwezig. Willow Mae’s
eigen inkomsten van optredens, CD- en merchandise verkoop, sponsoring, crowdfunding en
fondsenwerving. Tot 2020 hebben we alle projecten uit eigen middelen, sponsoring en crowdfunding
kunnen ﬁnancieren. In 2020 wil de s(ch(ng een grote subsidie-aanvraag gaan doen om de beoogde
theatertour in 2021 te kunnen bekos(gen. Daarnaast zijn er nog ﬁnanciële middelen over, uit
sponsorbijdragen en gi\en van 2019. De s(ch(ng zal voor de projecten nieuwe sponsordeals aangaan
en indien nodig - maar liever niet - een nieuwe crowdfundingsac(e.

2.2.Strategische doelstellingen
Naast de doelen die in 2020 worden gerealiseerd, zijn er doelen die de s(ch(ng voor 2024 wil
behalen. Dit is allereerst een stabiele ﬁnanciële situa(e voor de betrokken professionele par(jen.
S(ch(ng Seth wil dat Willow Mae en haar ar(s(eke team in een stabiele situa(e komen waarbij Fair
Pay toegepast kan worden. Dat houdt in dat er eﬀec(ef samengewerkt zal moeten worden met
professionele par(jen die bij kunnen dragen aan de doelstellingen. Dat houdt ook in dat er meer
geproduceerd zal moeten gaan worden waarin de s(ch(ng rekening houdt met producten en
produc(es die zowel commercieel als ar(s(ek interessant zijn. Ook houdt het in dat er over de grens
gekeken zal gaan worden, promo(e en zichtbaarheid meer en meer online zal plaatsvinden en er een
mogelijke verschuiving plaats zal vinden naar minder maar succesvollere live-shows en meer (online)
verkoop. De s(ch(ng doet dit alles in overleg met de ar(s(ek leider en ini(a(efnemer van de
s(ch(ng en tevens kunstenaar Willemijn van Helden alias Willow Mae.
2.2.1.Fair Pay
Inmiddels is de gehele kunstensector het erover eens dat het niet meer te accepteren is dat iedereen
in de sector betaald wordt, behalve de ar(esten zelf. S(ch(ng Seth hee\ dit in de eerste paar jaar, en
tevens de opbouwfase van Willow Mae, kunnen voorkomen door iedereen als vrijwilliger en/of
investeerder te behandelen. Toch lijkt er vanuit de overheid nog geen stap in de rich(ng te komen
van ter beschikking stellen van meer middelen. S(ch(ng Seth is echter al van meet af aan een
s(ch(ng die onderneemt en wegen en oplossingen creëert waar wegen onbegaanbaar lijken. Dit zal
de s(ch(ng dan ook voortze`en. 2020 zal het eerste jaar worden waarin zowel muzikant als freelancer betaald gaat worden en in de komende vijf jaar zal dat opgebouwd worden naar volledig Fair
Pay voor iedereen. Het bekos(gen van de werkzaamheden van de s(ch(ng zelf en het ﬁnancieren van
het werk van de huidige vrijwillig zakelijk en vrijwillig ar(s(ek leider alsmede het bestuur hee\ op dit
moment geen prioriteit. De s(ch(ng ziet hiervoor in de tweede fase van dit plan wellicht voorzich(ge
mogelijkheden doordat de inkomsten omhoog gaan en wellicht het culturele klimaat verandert is
t.a.v. subsidieverstrekkingen e.d. Echter dit zal nooit ten koste gaan van Fair Pay voor muzikanten en
ingehuurde professionals.
2.2.2.Online media
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Door de social media is ook de afzetmarkt voor kunst in de afgelopen vijf jaar enorm verbreed. Er zijn
veel mogelijkheden ontstaan doordat het publiek via online wegen makkelijker benaderd kan
worden. Spo(fy, YouTube, Facebook, Instagram en plakorms als TikTok worden steeds belangrijker.
De s(ch(ng ziet veel mogelijkheden om zowel inkomsten te genereren als zichtbaarheid te creëren
via de online wereld. De s(ch(ng wil dan ook haar middelen inze`en om Willow Mae en haar
ar(s(eke projecten op deze manier de wereld in te helpen en het bereik en de omzet op deze manier
te vergroten.
2.2.3.Buitenland
Reeds in 2019 is s(ch(ng Seth een overeenkomst aangegaan met een buitenlandse partner voor de
fysieke distribu(e van één van de producten van de s(ch(ng: Het artbook + CD van Willow Mae. In
de komende jaren wil de s(ch(ng met name het netwerk in het buitenland vergroten om kansen te
creëren voor meer omzet en zichtbaarheid in het buitenland. Op de middellange termijn ziet de
s(ch(ng een tour van Willow Mae in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje en Canada voor
zich.
2.2.4.Nieuwe producAes & Seth Recordings
Hoewel de markt voor CD’s zo goed als verdwenen lijkt te zijn blijkt de markt voor vinyl en
exclusievere muziekproducten en -boeken een opleving te beleven. Ook theaterproduc(es lijken nog
steeds toekomst te hebben. S(ch(ng Seth wil onder het label SETH Recordings nieuwe opnames
realiseren die of als doel hebben de zichtbaarheid en het publieksbereik te vergroten of als doel
hebben om omzet te genereren. De s(ch(ng besteed het maken van de ar(s(eke keuzes t.a.v.
nieuwe ar(s(eke projecten en ((((audio)visuele)muziek)theater)produc(es uit aan de ar(s(ek leider.
Voor de komende jaren verwacht de s(ch(ng meerdere produc(es te gaan produceren en
uitbrengen.

3. Vermogen
3.1.Inkomsten
Zoals genoemd in paragraaf 2.1.5 probeert de s(ch(ng doormiddel van verkoop van produc(es en
producten, fondsenwerving en sponsoring inkomsten te genereren. Naast deze bijdragen van fondsen
zijn er inkomsten van donateurs en crowdfunding. Alle inkomsten die de s(ch(ng genereert, zullen
uiteindelijk weer gebruikt worden om nieuwe projecten te ﬁnancieren.

3.2.Beheer van het vermogen
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de s(ch(ng. Het
vermogen van de s(ch(ng wordt beheerd door het bestuur waarbij de penningmeester
verantwoordelijk is. Zoals benoemd in de statuten, ontvangen de bestuurders geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. De administra(e is uitbesteed aan een externe boekhouder. Beslissingen over
uitgaven van de s(ch(ng worden gedaan conform de statuten. Op dit moment is het vermogen van
de s(ch(ng erg minimaal. De doelstelling is om gi\en etc. zo direct mogelijk te besteden aan nieuwe
projecten met behoud van een klein vermogen om zo zekerheid te hebben dat nieuwe projecten
geﬁnancierd kunnen worden.
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4. Tot slot
4.1.SamenvaVng
S(ch(ng Seth Music and Theatre Entertainment is in het leven geroepen om de jonge, professionele
ar(est te ondersteunen. Op lange termijn hoopt de s(ch(ng een plakorm te creëren van ar(esten
waarbij de ar(esten elkaar kunnen gebruiken als klankbord en waarbij de s(ch(ng haar kennis en
ervaring kan inze`en om de ar(esten te ondersteunen in hun carrière. In de toekomst kunnen
ar(esten ook muziek opnemen onder het recordlabel van de s(ch(ng. De s(ch(ng genereert in
hoofdzaak inkomsten doormiddel van fondsenwerving en donateurs. Dit budget wordt aangevuld
met persoonlijke gelden.

4.2.Gegevens SAchAng Seth Music and Theatre Entertainment
S(ch(ng Seth Music and Theatre Entertainment
Korte Mare 34 C
2312 NN Leiden
Telefoonnummer: 06-45187183
RSIN: 853105285
KvK: 58595716

7

