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De Ondernemer 

Mark Vijn | 51 jaar 

 

In de hectische en dynamische wereld van de podiumkunsten herken je mij aan rust. Ik raak niet in paniek en 

blijf kalm, ten alle tijden. Ik ben goed in het opzetten en handhaven van structuur, waardoor een prettige 

werksfeer ontstaat. Verder ben ik duidelijk en los ik problemen diplomatiek op.  

 

In 1994 startte ik het bedrijf Melody Musical Productions en werd daarmee de jongste zelfstandige 

theaterproducent van Nederland. Mijn allereerste productie was Pump Boys and Dinettes met Danny de 

Munk in de hoofdrol. In 2000 fuseerde Melody Musical Productions met Stage Entertainment Nederland. Ik 

werd producent bij Stage Entertainment Nederland en was verantwoordelijk voor de musicals CopaCabana, 

A Chorus Line en het toneelstuk The Mousetrap van Agatha Christie. 

 

In 2003 verliet ik het bedrijf en ging ik wederom verder als zelfstandig producent. Met Mark Vijn 

Theaterproducties produceerde ik o.a. Anatevka, Je Anne en Chicago. Op 23 oktober 2011 ging de musical De 

Producers in première. Ondanks lovende recensies werd na drie weken de productie stopgezet wegens 

tegenvallende kaartverkoop. Dit heeft faillissement veroorzaakt voor de B.V. waarin de productie 

geëxploiteerd werd. De belangrijkste les die ik geleerd heb uit dit faillissement: meer samenwerken op 

financieel en productieniveau. Het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheden brengt minder lasten 

op de schouder van één producent. Op deze wijze is de kindermusical Het Zandkasteel (die nog steeds draait) 

een groot succes geworden. Voor de productie van Annie hanteer ik dezelfde strategie door samen te 

werken met de Theateralliantie.  

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Mark Vijn Theaterproducties en Programmering (eenmanszaak) 

 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

Jaar 2016 2017 2018 

Omzet 306        228       211  

Brutowinst 138         146        93  

Afschrijvingen           10          10         10  

Overige bedrijfskosten           52           35        41  

Bedrijfsresultaat           77        101          42  

Fin. baten/lasten (+/-)                      +1      -1  

Resultaat voor belasting           76         102      41  

 

De getoonde omzet komt uit de nog lopende kindermusical Het Zandkasteel. In deze afgelopen jaren zijn er 

geen grote producties geweest, derhalve is de omzet niet representatief voor de verwachte omzet van Annie. 

In 2018 zijn de marges wat teruggelopen, maar lopen de laatste tijd weer op, waardoor besloten is om Het 

Zandkasteel tot eind mei 2020 door te laten lopen. 

 

 

 

 



 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

Jaar 2016 2017 2018 

ACTIVA 

Vaste Activa       27           19            10  

Financiële activa 0   0 0  

Vlottende activa         29           27            49  

Liquide middelen      21        25         32  

Totaal         77         71       91  

PASSIVA 

Eigen vermogen        41          47         43  

Langlopende verplichtingen  0 0  0  

Kortlopende verplichtingen          36         24          48  

Totaal         77        71           91  

RATIO’s* 

Solvabiliteit 54% 66% 48% 

Liquiditeit (current ratio) 1,4 2,2 1,7 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 

 

De jaarcijfers zijn opgesteld door E.S. Bark van Administratiekantoor Reus&Bark.  

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios
https://reusenbark.nl/

