Update United We Stream Amsterdam

Beste donateur,
Allereerste ontzettend veel dank voor je steun voor het Amsterdamse nachtleven! We zijn trots dat we
in deze tijd met jouw steun aan de wereld hebben kunnen laten zien wat voor een geweldige clubs,
deejays en performers er actief zijn in de Amsterdamse nachten. In juni is voorlopig de laatste
uitzending van United We Stream Amsterdam (UWS) uitgezonden.
Tijdens de coronacrisis voelden wij de noodzaak om met UWS iets wezenlijks te betekenen voor de
nacht: geld ophalen en de culturele waarde van de nacht presenteren. Daar zijn wij voor een deel in
geslaagd, maar we zijn er nog niet. Het is ons niet gelukt om de productiekosten gesponsord te
krijgen, de tot nu toe ontvangen donaties zullen de productiekosten moeten dekken. We bieden onze
excuses aan en willen jou via deze weg vertellen hoe dat is gekomen.
Het doorzetten van UWS is achteraf een te groot risico geweest. Tot nu toe waren de pogingen om de
productiekosten gesponsord te krijgen tevergeefs. We waren optimistisch over de kansen en zijn
daarom doorgegaan met de uitzendingen. Het bereik groeide na een succesvolle promotieactie, in
Manchester en Berlijn werden honderden duizenden euro’s opgehaald en onze liveuitzendingen vielen
op tussen het videostreaming-aanbod. We zijn ons ervan bewust dat dit een inschattingsfout is
geweest.
Wij zijn trots dat wij samen met een grote groep vrijwilligers tientallen geweldige live programma's
hebben gemaakt - en de Amsterdamse nacht op zijn veelzijdigst in beeld hebben gebracht. Een uniek
tijdsdocument van de nachtcultuur in onze stad. Daarnaast heeft UWS bijgedragen aan het werk dat
Stichting Nachtburgemeester Amsterdam doet voor het nachtleven, waaronder de lobby voor
financiële noodsteun vanuit het Rijk.
Met het geld uit de steunpot draaien we break-even. We doen hard ons best om de productiekosten
alsnog extern gedekt te krijgen, zodat zoveel mogelijk donaties alsnog naar het ondersteunen van
clubs en makers in nood kunnen gaan. Het aantal donaties wat er sinds de laatste uitzending is (en
wordt) gedoneerd gaat direct naar de nachtcultuur. De 8% ‘solidariteitsbelasting’ van het totaal al
opgehaalde donaties blijft staan en wordt sowieso gedoneerd aan de Regenboog Groep.
Alle United We Stream Amsterdam uitzendingen kun je terugkijken op de VPRO 3voor12 YouTube en
de verschillende optredens worden de komende tijd op onze kanalen gedeeld.
We willen over deze situatie zo transparant mogelijk zijn. We hopen op je begrip, maar we snappen
het als je nog vragen hebt. Je kunt ons bereiken via uws@nachtburgemeester.amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Ramon, Helena en Mirik namens United We Stream Amsterdam

