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EKKO  
AMBITIES 
 

1.  MISSIE, VISIE, STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 

Missie 
EKKO is hét vernieuwende poppodium van Utrecht en toonaangevend als nichepodium in Nederland. Gastvrijheid, kwaliteit en 
authenticiteit zijn het handelsmerk. EKKO heeft een neus voor de muziekinhoudelijke en popculturele ontwikkelingen van het 
moment en bindt naast publiek ook organisatoren en medewerkers aan Utrecht. Hen biedt EKKO een leeromgeving om ervaring 
op de doen met het cultureel ondernemerschap. 

Visie 
EKKO programmeert vernieuwend en kiest daarbij voor kwaliteit en relevantie, er is ruimte voor niches die op andere plekken 
(nog) geen ruimte krijgen. EKKO biedt popcultuur aan in de breedste zin van het woord; genrebreed waarbij er tevens ruimte is 
voor andere disciplines die het muziekprogramma verbindt met haar oorsprong en verdieping biedt. Deze combinatie creëert 
bewustwording bij het publiek en versterkt de promotionele kracht. Dit alles doet EKKO met een grote groep vrijwilligers aan haar 
basis, producties van EKKO zijn enkel mogelijk met zoveel enthousiaste, leergierige en betrokken vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
voeden de inhoud van onderaf en vinden bij EKKO een plek op zich te ontwikkelen als professional om zo door te kunnen 
stromen binnen EKKO of in het culturele veld. EKKO stimuleert de keten van werkervaring opdoen in een cultureel podium en 
stimuleert haar vrijwilligers en medewerkers hun ervaring op hun beurt weer door te geven aan nieuw talent. 

Strategie 
De muziekindustrie, muziekconsumptie, het publiek en de wijze waarop mensen met elkaar communiceren is drastisch aan het 
veranderen sinds wat men gerust kan noemen de ‘digitale revolutie’. Geloofwaardigheid is belangrijker dan ooit, alles wordt 
tenslotte transparanter. De samenleving verandert van een industriële samenleving naar een netwerk samenleving. Men maakt niet 
alleen producten voor mensen, maar steeds meer met mensen. Materie en vermogen is niet langer de sleutel tot succes, openheid 
wel. En vooral, klein is het nieuwe groot. Deze veranderingen vormen nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling, distributie en 
consumptie van kunst en cultuur. EKKO wil haar positie in zowel de stad, de regio als in het landelijke clubcircuit duurzaam 
versterken op basis van deze uitgangspunten: verantwoordelijkheidsbesef, inspiratie en geloofwaardigheid. Bij het vertalen van 
deze uitgangspunten naar beleid blijft EKKO zo dicht mogelijk bij de kern van wat ze is: een vernieuwend poppodium. Waarbij 
vernieuwing niet enkel terugkomt in het programma, maar ook in de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering.  
 
Doelstellingen 
- Uitbouwen van een naar doelgroepen gedifferentieerd programma met bijzondere aandacht voor verdieping van relevante 

genres; 
- mede ontwikkeling van het muziekklimaat en de culturele infrastructuur in Utrecht en omgeving door nog meer samen te 

werken en te investeren in duurzame relaties met organisatoren, collega-podia, festivals, opleidingsinstituten, 
belanghebbenden, experts en trendsetters in binnen- en buitenland; 

- versteviging van de positie van EKKO als leeromgeving en de verdere stimulans van een professionele en open 
bedrijfscultuur; 

- veilig stellen van een gezonde financiële exploitatie, op zoek gaan naar nieuwe manieren van financiering en nieuwe 
verdienmodellen, het verleggen van de focus van de korte naar de lange termijn en van ad hoc oplossingen naar een 
duurzaam ingerichte organisatie. 

 
2. TERUGBLIK 2009 - 2012 

 
In 2011 bestond EKKO 25 jaar, sinds 1986 heeft EKKO zich ontwikkeld tot een professioneel poppodium dat niet meer weg te 
denken is in Utrecht en zelfs tot ver buiten de regio bekend staat als een spannend ontdekpodium op het gebied van 
vernieuwende pop- en rockmuziek en alternatieve dance. EKKO heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, 
zowel inhoudelijk, organisatorisch, financieel als qua bezoekersaantallen. Hoe EKKO het doet ten opzichte van collega’s in het 
clubcircuit is te zien in de benchmark 2009 zoals te vinden in bijlage 1, deze cijfers zijn afkomstig uit het ‘Poppodia Analyse 
Systeem’ zoals opgezet door de Vereniging Nederlandse Poppodia en festivals. 

Programma 
Inhoudelijk is de laatste paar jaren vooral ingezet op het toegankelijker maken van EKKO voor een groter publiek middels een 
bredere programmering en clubgerichte marketingstrategie. Dit heeft gezorgd voor een groter bereik en meer diversiteit in 
doelgroepen, van echte muziekliefhebbers tot studenten van veelal sociale, muziek en kunst en cultuur studies. Een andere 
belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de uitbreiding van de samenwerkingsverbanden met zowel makers als 
organisaties, in de paragraaf over ambities is een overzicht bijgevoegd van samenwerkingspartners. 

EKKO als werkgever en leeromgeving 
EKKO zorgt graag goed voor haar mensen, ondanks de beperkte financiële prikkels die het kan bieden is er altijd een sterke 
motivatie geweest van zowel vast personeel, oproepkrachten, ZZP-ers, stagiaires en vrijwilligers om zich voor EKKO in te zetten. 
EKKO heeft zich de laatste jaren als werkgever ontwikkeld; de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd, er is een duidelijke 
organisatiestructuur, een beoordelingscyclus en EKKO biedt meer ruimte voor ontwikkeling van haar personeel. EKKO is in 
2011gestart met projectgroepen, zoals bijvoorbeeld voor een viertal jubileum-activiteiten. Ook is EKKO dat jaar begonnen met de 
ontwikkeling van assistentschappen; vrijwilligers die werknemers met kerntaken ondersteunen voor een afgesproken aantal uren 
per week. Op deze manier is er een mooi perspectief voor vrijwilligers die reeds langere tijd bij EKKO werkzaam zijn, zich nog 
graag willen inzetten maar ook toe zijn aan een inhoudelijke uitdaging. Bijkomend positief effect is dat de stafleden ontlast 
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worden en dat de continuïteit bij ziekte van een stafmedewerker gewaarborgd is. Er is in 2011 begonnen met een tweetal 
assistentschappen: de assistent programma en de assistent vrijwilligerscoördinatie. 

Faciliteiten 
Dankzij verschillende aanpassingen - zoals aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid, verbeterde geluidsisolatie, 
uitbreiding stroomvoorziening, vervangingsinvesteringen techniek, aanpassingen aan de bar - is EKKO als locatie helemaal 
toegerust om zowel haar artiesten, publiek, huurders als haar medewerkers beter te faciliteren.  

Financiële positie 
EKKO kampte jaren met een negatief eigen vermogen, maar sloot haar 25-jarig jubileum in 2011 af met financieel een schone 
lei. Ondanks dat de exploitatie de afgelopen jaren sterk verbeterd was, EKKO meer bezoekers trok, de gemeente Utrecht in 2010 
een saneringsbedrag van E25.000 verleende, er meer sponsorgeld werd binnengehaald en de verhuurinkomsten relatief hoog 
waren, sloot EKKO 2010 af met een negatief eigen vermogen van E53.846. Dankzij een tweede sanering halverwege 2011, een 
flinke reorganisatie eind 2011 en een goed jaar (door aanscherping rapportages en zodoende inkoopmarges, bijstellen 
prijsbeleid horeca en de extra bezoekers die het 25-jarig jubileum trok) wist EKKO dit om te buigen naar een positief resultaat 
over 2011. Dit resultaat zal voor een belangrijk deel nodig zijn om de frictiekosten te dekken in 2012 voortkomend uit de 
reorganisatie die december 2011 is ingezet. Maar ook na vermindering van het resultaat met deze verplichting alsmede het 
negatief eigen vermogen komt EKKO uit op een positief resultaat. Ondanks de behoorlijke afvloeiingskosten voortkomend uit de 
reorganisatie was deze onvermijdelijk om de bedrijfseconomische positie van EKKO structureel te verbeteren. In bijlage 2 is de 
voorlopige winst- en verliesrekening 2011 te vinden. 

3. AMBITIES 2013 – 2016 
 
Programmeringsprofiel 
Organiseren in een netwerk betekent specialisatie en een goede profilering van de spelers. Het programma van EKKO kenmerkt 
zich door vernieuwing, diversiteit en kwaliteit. EKKO programmeert de nieuwste namen en bijzondere, nog relevante oude 
helden. Het podium zet in op een breed scala aan (inter)nationale bands, artiesten en DJ’s voor publiek uit heel Nederland en 
loopt in haar programmering voorop op nationaal niveau. EKKO is echter ook een muzikale ontmoetingsplaats voor Utrechters. 
Waar publiek van buiten Utrecht veelal heel bewust voor een specifiek concert of dansavond naar EKKO komt, komen Utrechters 
daarnaast regelmatig op basis blind vertrouwen in het programma-aanbod. 

Programmatische ambities 
De programmatische ambities van EKKO zijn vooral gericht op kwalitatieve doelstellingen. EKKO wil de huidige programmering 
vooral versterken door een verdere verdieping en deze nog beter laten aansluiten bij het karakter van Utrecht als open, 
innovatieve en verbeeldingsrijke stad. Verdieping past zowel bij het verleden van EKKO als bij de tijdsgeest. In een tijd waarin 
niches steeds toegankelijker worden en daarmee dus ook meer publiek bereiken zal EKKO investeren om zich inhoudelijk te 
versterken middels het verder uitdiepen van het programma. Hoe scherper daarbij de keuzes zullen zijn, hoe duidelijker het 
profiel én hoe gecalculeerder de risico’s. Verdieping van het programma zal uiteindelijk ook zorgen voor een groeistimulans van 
de bezoekersaantallen. 

EKKO wil zich inhoudelijk verder verdiepen door:  
- het verbeteren van de balans en breedte in de programmering; 
- een verschuiving van programmering naar platform; 
- de voortzetting van het faciliteren en professioneel begeleiden van beginnende organisatoren en makers; 
- het verbinden van popcultuur met Utrecht door het voortdurend stimuleren en organiseren van samenwerkingsverbanden 

binnen het stevig verankerde culturele en onderwijsveld in Utrecht; 
- het creëren van synergie tussen het programma en EKKO expo; 
- het creëren van synergie tussen het programma en het EKKO eetcafé. 

 
Balans programmering 
EKKO zal de komende jaren een nog betere balans binnen het programma aanbod ontwikkelen. Door het segment 'indie' (wat 
staat voor independent) in haar volle breedte te programmeren ontstaat er een verdieping van independent music als geheel. 
EKKO zal daarbij de diversiteit in niches vergroten en de balans aangaande de status van (veelal internationale) bands zal 
enigszins verschuiven van ‘opkomend’ naar ‘op het punt van doorbreken’. Ook zal er meer aandacht zijn voor de bands die ooit 
in EKKO of Utrecht zijn begonnen en bepalend of van grote invloed zijn geweest op de muziek van tegenwoordig. Bands die de 
geworteldheid van de muziek van nu en de verbinding met Utrecht duiden voor het jongere publiek en herinneringen ophalen met 
de oudere muziekliefhebber.  
 
Van programmering naar platform  
EKKO wil bijzondere programmering of subculturen een breder platform bieden, het programma biedt vele aanknopingspunten 
voor incidentele randprogrammering zoals lezingen, workshops, debatten, films en exposities. Een verbinding tussen muziek en 
haar oorsprong of inspiratie creëert meer draagvlak, bewustzijn en promotionele waarde en versterkt zodoende het programma 
aanbod. Voorwaarde is wel dat deze nieuwe activiteiten enkel ondersteunend zullen zijn aan de kernactiviteit, de livemuziek.  
 
Faciliteren en begeleiden beginnende organisatoren en makers 
EKKO draagt stevig bij aan het voor Utrecht behouden van het hoogste percentage creatieve klasse. De deur staat bij EKKO altijd 
open voor makers. Organisatoren met goede ideeën worden bij EKKO ontwikkeld tot culturele ondernemers met goedlopende , 
zakelijk gefundeerde concepten, dankzij de artistieke en organisatorische ondersteuning die EKKO hen geeft. EKKO hanteert 
daarbij verschillende constructies, afhankelijk van de wensen van de organisatoren. Bij diegenen die risico willen en kunnen 
nemen wordt naarmate de publieksopkomst stijgt de huur steeds lager. Vanaf 2012 wordt de prijsdifferentiatie op het gebied van 
verhuur uitgebreid voor artiesten en bands, repetities voor CD-presentaties worden waar mogelijk gratis aangeboden en besloten 
cd-presentaties slechts tegen kostprijs. 
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Verbinding popcultuur met Utrecht door stimulering samenwerking en meer gericht op co-producties 
Samenwerken is een van de belangrijke voorwaarden voor een goed cultureel klimaat en het verder kunnen innoveren van de 
stad. Het belangrijkste uitgangspunt voor EKKO daarbij is duurzaamheid, dus niet samenwerken om het samenwerken, maar 
kiezen voor gelijkgestemde partijen, waarbij de belangrijkste overeenkomst de houding is. En niet alleen kennis delen is 
belangrijk, ook het delen van netwerk en het gezamenlijk over de eigen grenzen heen kijken is essentieel. Alleen die combinatie 
zal de stad Utrecht meerwaarde bieden. Door te kiezen voor een podium of aanpak die het best past bij een idee in plaats van 
gericht zijn niet op het bergroten van het eigen bereik. Utrecht als podium, waar EKKO een onderdeel van is. De komende jaren 
intensiveert EKKO bestaande samenwerkingen zoals eerder genoemd en gaat op zoek naar nieuwe combinaties en invalshoeken 
en mogelijkheden voor co-producties. Een belangrijke nieuwe invalshoek daarbij is de samenwerking met bijzondere locaties. 
EKKO is in 2011 gestart met het organiseren van concerten op andere locaties in de stad zoals Kargadoor, Zijdebalen Theater, 
The Village, Plato en de Coffee Company. Soms past een andere locatie beter bij de band, soms kan dat elders tegen lagere 
kosten en vaak bouw je daarmee meer publiek op. Bovendien stimuleert het de lokale popcultuur en de positie van de stad Utrecht 
als podium. Ook samenwerkingen met andere locaties zoals De Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn staan op de planning. 
 
Samenwerking stimuleert niet alleen de verbinding van popcultuur met de stad, maar ook de verbinding met de mensen die er 
wonen. Utrecht is de stad van kennis en cultuur, waarbij de verschillende podia, organisatoren en makers samen een groot 
laboratorium vormen. Laboratoria waardoor innovatie mogelijk is, maar ook waar de volgende generatie wordt gevormd en 
ontwikkeld. Een tweede belangrijke invalshoek voor EKKO is zodoende het samenwerken met educatieve organisatoren in de 
breedste zin van het woord. EKKO kent achter het podium een uitgebreid ontwikkelingstraject maar faciliteert daarnaast 
educatieve programma’s van de HKU en Herman Brood Academie tot Kaasschaafcollectief en Habek. Deze programma’s stelt 
EKKO niet zelf samen, maar EKKO draagt bij aan de kwaliteit en verdere ontwikkeling ervan.  
 
Synergie EKKO en EKKO expo 
Sinds ruim een jaar zet EKKO haar café ook in als ruimte waar jonge, veelbelovende kunstenaars exposeren. Wanneer EKKO 
met de exposities meer inspeelt op bijzondere programma’s in EKKO of actuele ontwikkelingen in de muziekwereld zal dit het 
programma versterken en het promotionele bereik vergroten.  
 
Synergie EKKO en EKKO eetcafé 
Al jaren heeft EKKO een vegetarisch eetcafé, geopend wekelijks op donderdag en vrijdag. Bezoekers, veelal studenten, kunnen 
er al dan niet voorafgaand aan een concert voor een toegankelijke prijs een gezond en verantwoord vegetarisch 
driegangenmenu krijgen. De aanwezigheid van een eigen keuken geeft EKKO een bijzondere positie, zowel voor publiek, bands 
als vrijwilligers. Daarbij is het eten wat wordt geserveerd bereid met eerlijke en biologische producten en past zodoende perfect 
bij EKKO wat betreft puurheid en kwaliteit. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden het eetcafé nog verder te ontwikkelen. 
Zoals het aanbieden van de combinatie eten & uitgaan en het koken van favoriete gerechten van artiesten voor publiek. Dit zou 
de waarde van het eetcafé voor de kernactviteiten verder verbeteren en op termijn zal het eetcafé daardoor ook meer publiek 
trekken.  

4. ACTIVITEITEN 2013 – 2016 
 
In 2011 organiseerde EKKO 256 activiteiten exclusief verhuur, waarvan 40,23% concert-aanbod, 41,41% dansaanbod en 
18,36% overig aanbod. In de komende jaren zal het totaal aantal iets zakken naar 249 activiteiten exclusief verhuur en zal de 
verhouding concert – dance – overig iets verschuiven naar respectievelijk 38,15%, 46,59% en 15,26%. De reden hiervoor is 
eenvoudigweg dat er in 2011 jubileum-activiteiten plaatsvonden. Met betrekking tot de toename van dance-activiteiten is het 
belangrijk te benadrukken dat de stijging enkel wordt veroorzaakt door meer inhoudelijke en live dance-programma’s, en het 
aandeel van populaire dance-activiteiten daardoor met 10% terug wordt gebracht. Waar de wekelijkse Diep in de Groef in 2010 
nog 52% uitmaakte van de dance-programmering, is dat de komende jaren nog slechts 43%. Gekeken naar de 
bezoekersaantallen zoals gemeld bij ‘Prestaties en Activiteiten’ moet er rekening gehouden worden met dat het hoge aantal 
dance-bezoekers een flinke overlap vertoont met de concertbezoekers. De doorloop van concerten naar dance is vrij hoog: het is 
voor veel bezoekers vaak een extra reden om naar een concert te gaan, omdat er later op de avond tevens dance-aanbod is. 
Daarbij wint elektronische muziek in het algemeen de laatste jaren steeds meer aan populariteit. 

EKKO is op het gebied van indiepop nieuwe elektronische muziek de onbetwiste voorloper in zowel regio als in het land en 
zodoende onderscheidend ten opzichte van collega’s in de stad. Dat zal met bovenstaande verschuiving niet veranderen. 

Concerten 
De kwantiteit blijft de komende jaren dus redelijk stabiel, EKKO zal tenminste 95 concerten organiseren. Dit aantal zal iets worden 
teruggebracht om iets minder risico’s te nemen, concerten kosten namelijk vaak geld. Bij topaanbod kunnen er extra concerten 
worden geprogrammeerd, maar enkel wanneer deze bijdragen aan het resultaat. Om risico’s meer te beperken zal EKKO zich 
daarnaast voornamelijk richten op de meer publiekszekere avonden van de week, te weten woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag. 

Kwalitatief zal EKKO een inhoudelijke diepgang en verbetering van de balans nastreven. Alle relevante genres binnen het 
independent kader krijgen ruimte in het EKKO programma om de diversiteit zo groot mogelijk te maken en de rol van EKKO als 
curator van relevante popmuziek optimaal te kunnen vervullen. De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling de komende jaren is 
dan ook het geven van meer aandacht voor de wat ‘zwaardere’ en nu nog minder belichte genres zoals psychedelica, noise, 
punk, stoner, garage en postrock. Daarnaast zullen wat vaker voorprogramma’s vervangen worden door lezingen, films of andere 
disciplines wanneer dat meer bijdraagt aan de versterking van het programma. Ook concerten op andere locaties dan EKKO 
zullen vaker voorkomen en zal EKKO succesvolle bands vaker actief benaderen om hun CD-presentaties in EKKO te doen. 
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Een bijzondere vermelding voor het vierdaagse festival Le Guess Who? dat jaarlijks in november plaatsvindt en waar EKKO 
zowel een belangrijke locatie als partner in is. Het festival heeft een hele scherpe profilering en is een pareltje in het Nederlandse 
festivallandschap. De lef en het kwaliteitskeurmerk dat het festival de afgelopen jaren heeft weten te ontwikkelen is zeer bijzonder 
en EKKO steunt dit initiatief dan ook waar mogelijk. EKKO zal de komende jaren die steun tevens vertalen in een 
programmabijdrage om bij te dragen aan de waarborging van het kwalitatieve programma maar ook aan het voortbestaan van 
dit inmiddels ook internationaal zeer relevante festival.  
 
Dance 
EKKO heeft een bijzondere positie in de stad Utrecht op het gebied van dance. Bij gebrek aan verrassend en kwalitatief 
hoogstaand aanbod, is EKKO voor de alternatieve (live) dance-liefhebber dé plek om naar toe te gaan. Op dance-gebied werkt 
EKKO veel samen met jonge organisatoren die innovatieve en originele ideeën hebben. Naast dat zij de kans krijgen zich te 
ontwikkelen op inhoudelijk en productioneel vlak, hebben enthousiaste organisatoren vaak een grote achterban wat voor 
promotionele kracht zorgt. De toename van het totaal aan activiteiten heeft dan ook vooral te maken met de intensivering van de 
dance-avonden enerzijds, want een aantal concepten zijn inmiddels zo succesvol dat de frequentie kan worden uitgebreid. 
Anderzijds is er nog steeds ruimte voor nieuwe dance-concepten. De komende jaren willen we inzetten op minimaal 116 dance-
activiteiten per jaar. Naast de verhoging van de frequentie van Wildgroei, Cultfarm, Club Rits en Non Records komt er tevens 
ruimte voor nieuwe avonden zoals Bright (vervanging Source Events), Eindbaas (komt van ACU en is een extra activiteit), Naald & 
Kraak (komt van SJU en komt in de plaats van Fuerza en Campingdisco). De nachtprogrammering is zeer belangrijk voor de 
continuïteit van EKKO, dance-activiteiten dragen twee tot drie keer zoveel bij aan het resultaat dan dat concerten doen. Een goed 
bezette agenda is dus van essentieel belang, maar een inhoudelijke planning moet jaarlijks geëvalueerd worden en waar nodig 
bijgesteld, gezien het grillige karakter van de markt. Met de reeds bestaande, inhoudelijk sterke concepten als NON Records, 
Cultfarm en 030303 aan de ene kant en populaire avonden als Balkan Beatz, Club Rits en Diep in de Groef aan de andere kant 
is er een inhoudelijk en financieel evenwichtig programma.  

Dance op zaterdagavonden 
Diep in de Groef, het langstlopende (11 jaar), wekelijkse concept op zaterdagavond, vindt 51 keer plaats. Het is de belangrijkste 
dansavond van EKKO omdat deze wekelijks plaatsvindt en naast de belangrijke financiële bijdrage ook een belangrijk moment 
om te peilen hoe de nieuwste muziek bij publiek valt. Belangrijk om het concept fris te houden is naast de niet voorspelbare 
muziek, de investering in de steeds wisselende randprogramma in het café en een assistent programma die deze avond 
nauwlettend gaat monitoren. 

Dance op vrijdagavonden 
Ook de vrijdagen zijn ingevuld met terugkerende dance-concepten en vormen samen een totaal aantal dance-activiteiten van 46: 
5 edities Balkan Beatz (balkan), 4 edities Elephant Sounds (reggae/dub), 6 edities Club Rits (populair/eclectisch), 5 Naald & 
Kraak (fifties/sixties), 5 edities Bright (experimentele elektronica), 6 edities Cultfarm (cult elektronica), 3 edities 030303 
(acid/house), 3 edities NON Records (live elektronica), 4 edities van Eindbaas (8-bit elektronica) en 5 overige (vrij in te vullen 
éénmalige dance-concepten).  

Dance op donderdagavonden 
De overige19 dance-activiteiten betreffen uitgaansconcepten voor de donderdagavond, de traditionele studentenavond. De 
komende jaren zetten we jaarlijks in op 10 edities van Wildgroei (electro/dubstep), een concept dat in samenwerking met de 
HKU is ontwikkeld. En 6 edities van A+ (elektronica/house), in samenwerking met een jonge Utrechtse organisator. We willen 
deze twee donderdagnachtconcepten de komende jaren voortzetten, maar moeten daarbij de trends nauwlettend volgen om tijdig 
eventueel bij te kunnen sturen of andere keuzes te maken. Ook komen er jaarlijks weer 3 edities van PANN Classic 
(eigthies/nineties). 

Planning dance 
Sinds medio 2011 plannen we (dance-)programmering veel verder vooruit zodat er geen gaten in de agenda komen en er 
zodoende ook geen inkomsten misgelopen worden. Bij een vroege planning is een meer horizontale programmering ook 
eenvoudiger te realiseren, wat herkenbaarheid voor publiek en zodoende promotiewaarde oplevert. Bovendien verwachten we 
door een eerdere afronding van de dance-programmering dat de roostering efficiënter kan en de inhuur personeel makkelijker te 
beperken is.  

Overige programmering 
Onder overige programmering valt bijzondere programmering welke veelal in samenwerking met andere organisaties tot stand 
komt. Omdat we hierbij sterk afhankelijk zijn van externe organisaties kunnen de aantallen per jaar verschillen, toch is het streven 
de komende jaren jaarlijks 38 overige activiteiten te plannen. In 2011 was dat aantal 9 hoger vanwege jubileum-activiteiten en 
extra presentatieavonden van de HBA. Hieronder de verdeling van geschatte 38 overige activiteiten de komende jaren.  
 
De komende jaren zijn de - reeds bestaande overige activiteiten – als volgt verdeeld: 10 x EKKO Expo, 3 edities van Culturele 
Zondagen, 5 edities van Bijschaven, 4 edities Rumor, 3 edities Clash of the Titans (bandwedstrijd), 2 edities HU Popprijs 
(bandwedstrijd), 6 HBA presentaties, 1 editie Diep In de Poef (nieuwjaarsborrel), 1 editie Popunie (bandwedstrijd) en 1 
editie/onderdeel van het Tweetakt (jeugd-muziektheater) festival. We willen aan deze bestaande overige activiteiten 2 
filmvertoningen toevoegen, jaarlijks komen er verschillende muziekfilms uit die relevant zijn om te laten zien. 

Er vinden ieder jaar 10 exposities onder de naam EKKO Expo plaats van jonge kunstenaars in het EKKO café en waar we tevens 
een opening voor deze exposities aan koppelen. De kunstenaars presenteren op deze avond hun werk aan genodigden. Indien 
de expositie inhoudelijk gekoppeld is aan een concert in dan wordt de opening voorafgaand aan het desbetreffende 
concert/dansavond gehouden. 
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Stichting Cultuurpromotie Utrecht organiseert Culturele Zondagen, een gevarieerd kunstprogramma met muziek, dans, theater of 
film. Iedere Culturele Zondag wordt georganiseerd in samenwerking met diverse Utrechtse culturele instellingen, EKKO is één van 
die instelling en hoopt dat de komende jaren te blijven. 
 
Het langlopende concept Bijschaven in samenwerking met Het Kaasschaaf Collectief onderging de afgelopen jaren een 
metamorfose en is klaar voor de volgende stap. Het talentenpodium biedt ruimte aan jonge kunstenaars en muzikanten. In 2012 
zullen we het concept nader uitwerken en waarschijnlijk gaan uitbreiden met een debat voorafgaand aan het muzikale 
programma en een dansavond in samenwerking met Habek na afloop van het programma. 

Rumor is een festival voor avontuurlijke muziek en indien hun subsidie beschikbaar zal blijven, blijft EKKO dit festival 
ondersteunen om meer aandacht te vragen voor obscure, avontuurlijke en nieuwe muziek, zeker nu SJU en Theater Kikker als 
locatie zijn weggevallen. 

Clash of the Titans is een van de samenwerkingsverbanden die al jaren loopt. De organisatie biedt jonge Utrechtse bands een 
podium en zorgt voor de communicatie en promotie. Voor de jonge bands is dit een goede mogelijkheid om zichzelf te 
presenteren en ervaring op te doen. In EKKO vinden twee voorrondes en de halve finale van het evenement plaats. 
 
Samenwerkingspartners 
Organisaties en makers waar EKKO mee samenwerkt en blijft samenwerken zijn onder te verdelen in verschillende categorieën: 
 
Festivals 
Huis aan de Werf  EKKO verzorgt sinds 2011 het muziekprogramma van Festival aan de Werf en 

adviseert over muziekproductie. 
Bevrijdingsfestival Utrecht EKKO programmeert jaarlijks band/artiest tijdens Bevrijdingsfestival Utrecht. 
Festival deBeschaving EKKO draagt zorg voor de muziekprogrammering. 
Rumor EKKO zit in de programmacommissie en is een van de vaste locaties van het Rumor festival. 
Le Guess Who? EKKO is vaste locatie voor het Le Guess Who? festival en steunt het festival productioneel, zet 

vrijwilligers in en levert een financiële programmabijdrage. 
Nordic Delight EKKO zit in de adviescommissie van het nieuwe Utrechtse muziekfestival Nordic Delight, bedacht door 

jonge makers die tevens werkzaam zijn bij EKKO als medewerker of vrijwilliger. 
Stichting Storm Utrechtse Stichting Storm organiseert in EKKO een programmaonderdeel van het Tweetakt Festival. 
ACU In samenwerking met ACU en het Utrechtse label Beep! Beep! Back Up The Truck zal EKKO vanaf 

2012 jaarlijks een werfkelder-festival organiseren. 
Nederlands Filmfestival EKKO is in gesprek met het Nederlands Filmfestival om een gezamenlijk een nieuw 

programmaonderdeel op te zetten met de combinatie muziek & film. 
 

Programma partners 
Tivoli Naast Le Guess Who? vindt er met Tivoli regelmatig afstemming plaats over reguliere programmering. 

Daarnaast is EKKO ook een plaats voor aftershows in intieme setting ten behoeve van artiesten die in 
Tivoli spelen. 

Subbacultcha! Presentatieavonden voor de hipste artiesten en bands van het moment, komt zowel inhoudelijk als 
promotioneel in samenwerking met het vernieuwende, Amsterdamse platform Subbacultcha! tot stand. 

Matthijs van der Ven In samenwerking met Utrechtse journalist en filmmaker Matthijs van der Ven organiseert EKKO zo’n zes 
keer per jaar Onder Invloed, waar artiesten en bands vertellen over en muziek spelen van hun 
inspiratiebronnen. Onder Invloed is doorgegroeid vanuit café U Rock!. 

SCU EKKO is één van locaties waar Culturele Zondagen plaatsvindt. Daarnaast is er een promotionele 
samenwerking, zij het op activiteitenniveau. 

VPRO 3voor 12 Utrecht Naast mediapartner organiseert VPRO 3voor12 Utrecht ook regelmatig presentatieavonden in EKKO. 
030303 In samenwerking met dance-label en collectief 030303 organiseert EKKO een terugkerende 

dansavond. 
Matthijs Theben-Terville In samenwerking met promoter en tevens leraar eventmanagement HKU, organisator Drift Festival en 

voorheen artistiek directeur Source Events organiseert EKKO vanaf 2012 live elektronica concerten. 
Levi Smulders In samenwerking met Utrechtse DJ en Cultureel Stadsgeograaf van de Vrede van Utrecht, organiseert 

EKKO vanaf 2012 het nieuwe dance-concept Bright. 
Programmeur Melkweg De programmeur van Amsterdamse poppodium de Melkweg organiseert samen boekingsagent 

Mayana Manyna en DJ Tommi Benders Balkan Beatz in EKKO. 
Elephant Soundsystem  Elephant Soundsystem uit Utrecht organiseren een eigen reaggae/dub avond in EKKO, deze avond is 

doorgegroeid vanuit ACU. 
Club Rits   Club Rits organiseert Unzipped dansavonden voor homo’s, lesbiennes en hetero’s. 
Joris van Rest Utrechter Joris van Rest en directeur van Live Build organiseert samen met Utrechtse dancepromoter 

Cultfarm en EKKO een terugkerende, gelijknamige dansavond met disco, house en Italo. 
Stichting PANN Stichting PANN organiseert dansavonden voor homo's, lesbiennes en biseksuelen, ondanks het grote 

succes in Tivoli komt PANN ook nog steeds in EKKO, met PANN Classic, waarbij men terug gaat naar 
hoe het ooit in EKKO begon. 

NON Records Het Amsterdamse elektronica label NON Records heeft haar eigen avonden in EKKO waarmee ze een 
podium bieden aan eigen artiesten. 

Eindbaas De jonge Utrechtse organisatoren Klazien Schaap en Frans Twisk organiseren sinds 2011 het 8-bit 
dance-concept Eindbaas in EKKO, voorheen vond dit plaats in ACU. 

Michiel Peeters/NON HKU student en NON records promoter Michiel Peeters organiseert sinds 2011 de alternatieve dance-
avond A+. 
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Habek Naast dat Habek een partner is in De Alliantie, ontwikkelen we met hen de komende jaren een nieuwe 
dansavond gekoppeld aan Bijschaven. 

Distorted Channel Utrechtse boekingsagent, programmeur Le Guess Who? en eigenaar van Distorted Channel Bob van 
Heur organiseert onder de naam Sunday Noise concerten in EKKO. 

 
Partners talentontwikkeling/educatie 
Stichting Ruis The Clash of The Titans is oorspronkelijk opgezet als bandwedstrijd voor bands die oefenen in dB's 

oefenstudio’s en inmiddels uitgegroeid tot Utrechts grootste bandwedstrijd.  
HKU In samenwerking met studenten van de HKU is de succesvolle dansavond Wildgroei ontwikkeld, 

daarnaast worden er jaarlijks bijzondere projecten opgezet en is HKU hofleverancier van de stagiaires 
bij EKKO. 

Herman Brood Academie EKKO is een vaste leslocatie voor de Herman Brood Academie, wekelijks krijgen studenten in EKKO 
techniekles, deels theorieles in het café, deels praktijkles in de zaal. De technici van EKKO hebben 
daarbij een adviserende rol. Daarnaast vinden er verschillende presentatieavonden plaats in EKKO, 
waarbij studenten zelf een en ander opzetten onder begeleiding. 

Kaasschaafcollectief Naast dat het Kaasschaafcollectief een partner is in De Alliantie, biedt EKKO jonge makers tijdens het 
concept Bijschaven een podium, vanaf 2012 wordt dit concept doorontwikkeld. 

HU De Hogeschool Utrecht organiseert jaarlijks een bandwedstrijd, de HU Popprijs, voor hun studenten in 
EKKO. 

Stichting Popunie Stichting Popunie organiseert jaarlijks een landelijke bandwedstrijd, de voorronde van Utrecht vindt 
plaats in EKKO. 

 
Locaties 
De Kargadoor In de Kargadoor organiseert EKKO zo nu en dan intieme concerten van solo-artiesten die daar nog 

beter tot hun recht komen en tevens tegen lagere kosten te organiseren zijn. 
KNG Utrechste cultureel ondernemer Gibson Houer organiseert in de werfkelder onder zijn huis aan de 

Kromme Nieuwe Gracht, ook bekend als KNG) intieme concerten van binnen- en buitenlandse 
(folk)artiesten. EKKO maakt gebruik van deze locatie om zo nu en dan intieme concerten van solo-
artiesten die daar nog beter tot hun recht komen en tevens tegen lagere kosten te organiseren zijn. 

Plato Utrecht Bij muziekspeciaalzaak Plato organiseert EKKO regelmatig korte instore optredens (inclusief 
signeersessies) overdag van artiesten die ’s avonds in EKKO spelen, ook is Plato een extra expositie 
locatie voor bijzonder werk. Plato is tevens promotiepartner voor de reguliere programmering en 
verkoopt daarvoor ook tickets. 

The Village Bij koffiezaak The Village organiseert EKKO regelmatig korte instore optredens (inclusief 
signeersessies) overdag van artiesten die ’s avonds in EKKO spelen, ook is The Village een extra 
expositie locatie voor bijzonder werk. 

Coffee Company Bij The Coffee Company organiseert EKKO regelmatig korte instore optredens (inclusief signeersessies) 
overdag van artiesten die ’s avonds in EKKO spelen, ook is The Coffee Company een extra expositie 
locatie voor bijzonder werk. 

Zijdebalen Theater EKKO organiseert zo nu en dan concerten in het Zijdebalen Theater zolang er geen aangepast 
bestemmingsplan is. 

Metaal Kathedraal EKKO is in gesprek met theatermaker Maureen Baas om de komende jaren concerten te gaan 
organiseren in de Metaal Kathedraal in Leidsche Rijn. 

 
Overig 
De Alliantie Samen met het Kaasschaafcollectief, Habek en ExPodium heeft EKKO het initiatief genomen tot een 

structurelere vorm van samenwerking. Vormgegeven in De Alliantie en gebaseerd op een gedeelde 
overeenkomst: het zijn van een signalerende partij. Elkaar versterkend door juist de onderlinge 
verschillen. 

Inbev In samenwerking met bierbrouwer Inbev organiseren we zo nu en dan door hen gesponsorde 
concerten, zoals EKKO bij je thuis in 2011. 

Kicking The Habit Kicking The Habit is een belangrijke mediapartner, zij leveren ook wekelijks content over de nieuwste 
albumreleases voor onze nieuwsbrieven. 

5. POSITIE IN DE STAD 
 
Omgeving 
De muziekindustrie blijft zichzelf ontwikkelen. Een van de ontwikkelingen de laatste paar jaar die het meest bepalend én kansrijk 
is voor EKKO: waar independent (indie) muziek vroeger een niche was is het nu mainstream geworden. Daarbij is de consumptie 
van muziek de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, mensen komen door steeds intensiever gebruik van het internet steeds 
gemakkelijker met nieuwe muziek in aanraking. Nieuwe bands, vaak nog zonder label, worden via Twitter, Facebook en 
YouTube snel ontdekt en vroeg omarmd door het grote publiek. Het gevolg is echter ook dat het publiek steeds grilliger wordt en 
zodoende wordt de levensduur van bands steeds korter. Er zijn veel interessante bands en voor zowel leek als liefhebber is de 
selectie steeds moeilijker geworden. EKKO vervult voor deze selectie voor het publiek een cruciale taak. Ook voor collega zalen is 
deze voorselectie door EKKO belangrijk en is EKKO een sterk merk, grotere zalen volgen immers de trends die door 
vooruitstrevende, ontdekpodia worden opgepikt. Om die positie als sterk merk te behouden, gaan we meer dan ooit investeren in 
relaties met boekers, agenten, publiek en vrijwilligers. EKKO is nu klaar voor deze volgende stap, zowel financieel, inhoudelijk als 
organisatorisch. Net als de stad Utrecht in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, zal EKKO de komende jaren ook vorm gaan 
geven aan haar nieuwe levensfase, als jong creatief podium in een belangrijke stad in Europa. 
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Positie in de stad 
Het programma van EKKO is kwalitatief, vernieuwend en relevant, het horeca aanbod verrassend en betaalbaar, de keuken 
eerlijk, de medewerkers betrokken en gastvrij. EKKO is met een zaalcapaciteit van 300 een van de kleinere podia van Nederland 
en de uitstraling van het pand zorgt voor de juiste ontdeksfeer. Dit maakt EKKO uniek, juist in een tijd van schaalvergroting 
waarin nieuwe poppodia worden gebouwd of bestaande drastisch verbouwd. Gekeken naar het huidige, lokale muzikale veld is 
er nog steeds heel duidelijk onderscheid tussen de rol en programmering in de schakel ACU, dB's – EKKO – Tivoli de Helling – 
Tivoli Oude Gracht - Vredenburg. EKKO fungeert in deze schakel lokaal en regionaal als doorstroom-podium tussen enerzijds 
ACU en dB's en anderzijds Tivoli en Vredenburg. Waar het podium van dB’s ondersteunend is voor de muzikanten die er 
repeteren en ACU met name een eetcafé is met culturele activiteiten, staat bij EKKO het podium centraal. Voor nationaal en 
internationaal talent is EKKO de poort naar zowel Utrecht als Nederland. Opkomende binnenlandse en buitenlandse artiesten 
stromen veel makkelijker door naar grotere zalen en festivals wanneer ze de eerste voet op Nederlands muzikale bodem aan de 
Bemuurde Weerd WZ3 hebben gezet.  

Het muzikale veld in Utrecht zal de komende periode zeker veranderen, maar met de komst van het Muziekpaleis is een 
ontdekplek als EKKO een belangrijk voorportaal om artiesten en bands aan Utrecht te binden. Een plek waar het financiële risico 
relatief laag is vanwege de belangrijke rol van vrijwilligers. EKKO het enige poppodium in Utrecht dat met een substantieel aantal 
vrijwilligers werkt en hen een leeromgeving biedt. Onder de vrijwilligers bevinden zich een groot aantal mensen die in de 
popsector dan wel culturele sector aan de slag willen. Ook is er bij EKKO veel meer ontwikkelingsruimte voor organisatoren met 
goede ideeën.  

6. INTERNATIONALE UITSTRALING 
 
EKKO is een sterk merk geworden dankzij een programmering die inspeelt op actuele trends in de nationale maar vooral 
internationale muziekscene: de bands van morgen die het amateurniveau allang ontstegen zijn, maar nog niet voldoende publiek 
trekken voor Tivoli de Helling of Tivoli Oude Gracht of Vredenburg. Zonder EKKO zouden deze bands Utrecht overslaan en is de 
kans ook kleiner dat dergelijke bands bij een tweede clubtour in grotere zalen naar Utrecht komen omdat er nog geen publiek is 
opgebouwd gedurende de eerste tour. Voor acts die bijvoorbeeld de eerste keer vanuit de Verenigde Staten de overtocht maken 
voor een Europese tour biedt EKKO voor zowel band als publiek de juiste capaciteit om in een kleine, laagdrempelige setting 
nieuwe muziek te ontdekken. Artiesten die zich hebben bewezen in EKKO en mede daardoor bekend zijn geworden via de 
media, stromen door naar grotere zalen. 

Gekeken naar de verhouding nationaal en internationaal aanbod vaan hoofdprogramma’s in 2011 dan is ruim 60% van de 
bands/artiesten buitenlands en een kleine 40% Nederlands. Een aantal voorbeelden van internationale bands, artiesten en DJ's 
met een sterke binding met Utrecht die afgelopen jaren begonnen zijn in EKKO en inmiddels de zalen van Tivoli of zelfs 
Vredenburg uitverkopen: Franz Ferdinand, The Rapture, Triggerfinger, Mando Diao, Jeff Mills, I Am Kloot, The Pains Of Being 
Pure At Heart, Jeff Mills, Blood Red Shoes, Midlake, Novastar, The Veils, Simian, Saybia, Grizzly Bear, The Decemberists, Jamie 
Lidell, Patrick Watson, Beach House, Motorpsycho, Tiga, Enter Shikari, Ojos de Brujo, The Wombats, Danko Jones, The Wedding 
Present, Delinquent Habits, Ed Harcourt, The Undertones, Fink, The Tallest Man On Earth, Okkervil River, Infadels, Joan As 
Policewoman, Loney Dear en Death Cab For Cutie. 

Vrede van Utrecht / Culturele Hoofdstad 2018 
EKKO staat ook in het buitenland bij agenten van opkomende bands bekend als een podium wat op het juiste moment de juiste 
bands eruit weet te pikken. In vergelijking met andere voorop lopende poppodia in Europa kan EKKO bogen op een grote naam 
van betrouwbaarheid en professionaliteit, artiesten zich gastvrij onthaald. EKKO draagt ook bij aan de internationale uitstraling 
van Utrecht door haar expertise en netwerk in te zetten bij het spotten en boeken van ‘happening’ artiesten in een bredere 
Utrechtse context: door inhoudelijk bij te dragen aan internationaal belangrijke festivals voor de stad, zoals Le Guess Who?, 
Festival aan de Werf, Utrecht Bevrijdingsfestival, Nordic Delight en Festival deBeschaving. 
 
EKKO heeft daarnaast aangegeven graag deel te nemen aan het programma ‘De Vlam van Verbroedering’ van 12 juli t/m 
zondag 14 juli 2013, waarbij talentontwikkeling en broedplaatsen centraal staan. 

7. CULTUUREDUCATIE 
 
Kansrijk talent wordt in EKKO een podium geboden, enerzijds door de eerder genoemde facilitering van, en samenwerking met 
onderwijsinstellingen (HKU, HU, Herman Brood Academie) en culturele organisaties die zich met talentontwikkeling bezig houden 
(Stichting Popunie, Kaasschaafcollectief, Stichting Ruis, Habek). Anderzijds door het zelf intensief inhoudelijk, productioneel, 
promotioneel en financieel begeleiden van getalenteerde programmamakers.  

Het belangrijkste deel van de talentontwikkeling vindt bij EKKO achter de schermen plaats. Een substantieel deel van de 
werkzaamheden worden bij EKKO door vrijwilligers gedaan. Dat gebeurt niet enkel om bedrijfseconomische redenen, maar dient 
vooral om aansluiting te houden bij de nieuwe generatie en hun visie op de toekomst van EKKO. Door een actief werving en 
selectiebeleid te voeren de afgelopen jaren heeft EKKO momenteel een bestand van meer dan 110 vrijwilligers. Op verschillende 
plekken in de organisatie is er ruimte voor vrijwilligers om zich te ontwikkelen vanuit de filosofie ‘learning by doing’. Functies die 
momenteel vrijwillig worden vervuld: barmedewerkers, stagemanagers, garderobemedewerkers, koks, licht- en geluidstechnici en 
expositiemedewerkers. Sinds 2011 zijn daar de assistentschappen en de deelname aan projectgroepen bijgekomen.  

De komende jaren zal het ontwikkelingsbeleid voor vrijwilligers verder aangescherpt worden middels: 
- interne cursusavonden techniek; 
- nieuwe technici worden bij aanvang gekoppeld aan een begeleider die hen zowel tijdens het inwerktraject als daarna 

begeleid; 
- jaarlijks verschillende projectgroepen samen te stellen voor duidelijk omkaderde projecten zodat de doelstellingen en 

verwachtingen helder zijn; 
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- vrijwilligers worden meer betrokken bij het beleid van EKKO door het instellen van een vrijwilligersraad die nauw betrokken 
wordt bij de bedrijfsvoering, ook is er in 2011 gestart met informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers waar actuele 
ontwikkelingen inzake de bedrijfsvoering van EKKO open worden besproken; 

- de interne doorstroming wordt waar mogelijk gestimuleerd door het eerst intern uitzetten van vacatures; 
- de vrijwillige assistentschappen worden de komende jaren in aantal uitgebreid, op deze manier wordt de kennis en ervaring 

van medewerkers en het gedachtegoed van EKKO nog beter verspreid, ook ontstaat er een gezonde en stabielere basis in de 
organisatie en is de slagingskans van interne doorstroming nog groter; 

- de assistenten vallen ook onder de werkingssfeer van het competentiemanagement en de functie- en beoordelingssystematiek 
die EKKO vanaf 2012 invoert, dat geeft hen meer inzicht in wat belangrijk is in hun dagelijkse handelen en wat van hen 
verwacht wordt. 

 
In het verleden is gebleken dat mensen die werkzaam zijn geweest voor EKKO niet alleen een enorme bijdrage hebben geleverd 
aan de ontwikkeling van EKKO en het muziekklimaat in Utrecht, maar dat zij door die ervaring veel kennis eigen hebben 
vergaard welke zij inmiddels toepassen in andere zowel profit als non-profit organisaties. Zoals bv Frits Lintmeijer (Wethouder 
Cultuur Utrecht), Roland Speklé (Artistiek leider Night Of The Unexpected, stafmedewerker November Music, directeur MAE 
Ensemble, voorzitter muziekcommissie BKKC), Esther Lubberding (coördinator Bevrijdingsfestival Utrecht), Marcel Mertens (PIAS, 
Sellaband, Buma), Arjon Dunnewind (Impakt), Sytse Wils (programmeur Tivoli), Arna Notten (accountmanager Kunst & Cultuur 
Triodos Bank, bestuurslid Stichting Triodos Foundation), Rob Kuiphuis (directeur podium Duycker), Ingmar Griffioen (VPRO 
3voor12, AD NieuwsMedia), Kees de Brouwer (Organisator Summer Darkness festival en Cyberia), Joep Smeets (programmeur 
013), Gühnter Barten (Rumor, SJU), Theus Zwakhals (collectiemedewerker NIMK, lid adviescommissie Filmfonds, programmeur 
IFFR), Coen Paulusma (Daryll-Ann, Paulusma), Paul Giesen (Projectleider Popunie), Maurice Spijker (boeker MOJO), Bob van Heur 
(directeur Belmont Bookings), Jacco van Lanen (manager Double Vee Concerts, voorzitter Music Manager's Forum), Ernst 
Houdkamp (programmamanager Cultuur-Ondernemen), Pien Feith (Pien Feith), Allert Aalders (Human Beings, technicus o.a. T. 
Raumschmiere, Lilian Hak, Epica en After Forever). EKKO is zodoende niet alleen van belang om mensen te binden aan Utrecht 
maar heeft een duidelijke meerwaarde waar het de ontwikkeling van talent betreft. 

EKKO  
BEDRIJFSVOERING 

8. ONDERDELEN BEDRIJFSVOERING 

De kerntaken van EKKO zijn: 
- het inkopen, ontwikkelen en presenteren van popcultureel programma en tevens zorg dragen voor de verkoop teneinde een 

goed resultaat te behalen alsmede de relaties met boekers en agenten te ontwikkelen; 
- het ontwikkelen van talent achter de schermen, het bieden van een leeromgeving aan vrijwilligers en personeel op alle 

onderdelen van de bedrijfsvoering van een poppodium. 

Deze bedrijfsactiviteiten vormen samen het primaire proces van de organisatie. Daarnaast is er een secundair proces, onderdelen 
die het primaire proces ondersteunen: secretariaat (0,58 fte), financiën/administratie (ZZP gemiddeld gelijk aan 0,32 fte), 
productie (0,53 fte), techniek (ZZP gemiddeld gelijk aan 0,37 fte), horeca/facilitair (0,84 fte), vrijwilligerscoördinatie (ZZP 
gemiddeld gelijk aan 0,21 fte), beheer/onderhoud (min/max gemiddeld 0,32 fte) en activiteitenpersoneel (enkel externe inhuur 
flexibele uren: bedrijfsleiding activiteiten, technici, bedrijfsbeveiliging, kassa- en garderobemedewerkers, stagemanagers, 
barmedewerkers en eethuis medewerkers). 

In 2012 wordt een competentiemanagementsysteem ingevoerd gekoppeld aan een nieuw functionerings- en beoordelingssysteem. 
Medewerkers weten straks wat ze moeten presteren omdat de resultaatgebieden duidelijk zijn vastgesteld. Daarnaast is helder 
welke competenties per functie het accent hebben, hoe de verschillende bedrijfsonderdelen zich op competentieniveau tot elkaar 
verhouden en welke rol zij in dat geheel hebben. 
 

9. ORGANISATIESTRUCTUUR 

Het organogram is te zien in bijlage 3. 

Flexibele schil 
De organisatie is opgebouwd volgens een flexibele schil om zo de risico’s waar mogelijk te spreiden: 
- Kern: personeel in loondienst voor vast aantal uren, met kerntaken die grotendeels los staan van het aantal of soort activiteiten 

in EKKO. 
- Schil 1: personeel in loondienst met min/max-contract, met kerntaken welke wat betreft bezetting deels samenhangen met het 

aantal activiteiten in EKKO. 
- Schil 2: externe inhuur: bedrijven, ZZP-ers, voor ondersteunende taken welke wat betreft bezetting niet samenhangen met het 

aantal activiteiten in EKKO maar wel sterke pieken en dalen kennen. 
- Schil 3: externe inhuur: bedrijven, ZZP-ers, oproepkrachten via Payroll of uitzendbureaus, voor ondersteunende taken welke 

wat betreft bezetting volledig samenhangen met het aantal activiteiten in EKKO en een specifieke kwalificatie dan wel 
verantwoordelijkheid vereisen of moeilijk te vullen diensten (te weinig vrijwilligers).  

- Schil 4: vrijwilligers, voor ondersteunende taken welke wat betreft bezetting volledig samenhangen met het aantal activiteiten 
in EKKO en geen specifieke kwalificatie dan wel verantwoordelijkheid kennen. 
 

In bijlage 4 is de hierboven omschreven opbouw van de organisatie te zien inclusief het FTE overzicht. 
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10. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 
Cultureel ondernemerschap is niet meer weg te denken in deze tijd. Toch is ondernemerschap niet nieuw voor EKKO, de laatste 
jaren is EKKO in staat geweest het overgrote gedeelte van de inkomsten zelf uit de markt te halen. Ondanks de voortdurende 
financieel kwetsbare positie van EKKO is de exploitatie voor een dergelijk klein podium bijzonder te noemen wat betreft de 
verhouding commercieel geld en subsidie. Immers is bij kleine podia de artistieke vrijheid belangrijk wat publieksgerichtheid in de 
weg kan staan en andersom. Slechts zo’n 25% van de begroting bestaat uit subsidie, terwijl dat percentage gemiddeld genomen 
voor een podium met capaciteit van 300 personen eerder richting 40% of zelfs meer gaat. Ook de sponsor- en verhuurinkomsten 
zijn in verhouding - tot zelfs grote podia - opvallend hoog. De laatste jaren heeft EKKO zich ontwikkeld bij het verwerven van die 
extra middelen, alsmede een enorme ontwikkeling ten aanzien van de financiële administratie, rapportagestructuur en 
verslaglegging doorgemaakt waardoor er meer grip op de exploitatie is gekomen en is vooral de inkoop het laatste jaar sterk 
verscherpt. Globaal verdeeld haalde EKKO in 2011 zo’n 40% van haar inkomsten uit horeca, 20% uit recette, 8% uit verhuur, 
5% uit sponsoring en 2% uit garderobe. EKKO is te klein en het product is te duur om volledig zonder subsidie te kunnen draaien. 
Door een lichte verschuiving van aantallen van concert naar dance-activiteiten sluit EKKO niet alleen aan op een muzikale trend, 
ze zal daardoor de stijging van programmakosten en het inkopen van meer topaanbod binnen het independent segment zelf 
kunnen opvangen met de extra opbrengsten die bovengenoemde verschuiving genereert.  

Dankzij de reorganisatie heeft EKKO bedrijfseconomisch een veel beter perspectief de komende jaren, de personeelskosten 
worden jaarlijks structureel lager. Maar ook omdat er ook een bedrijfsorganisatorische noodzaak tot reorganiseren was. EKKO is 
dankzij de reorganisatie enerzijds beter in staat om de kansen te benutten (hogere opbrengst kaartverkoop/horeca vanwege 
meer topaanbod verkrijgen en versterking marketing, ontwikkeling verhuurplan) en anderzijds meer gewapend om bedreigingen 
af te zwakken en tegenvallers op te vangen (betere monitoring en bijsturing en lagere kosten personeel). Kortom, EKKO is 
toegerust op de te behalen doelstellingen zoals geformuleerd in dit ondernemingsplan. 

EKKO heeft in 2011 voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen ‘crowdfunding’ en ‘crowdsourcing’, en succesvol, in oktober 
van dat jaar presenteerde EKKO in het kader van het 25-jarig jubileum een volledig door publiek gefinancierd en samengesteld 
vinyl project, bestaande uit twee platen behorend tot de twee verschillende fases in EKKO haar bestaan: 1986-1998 en 1998-
2011, zie bijlage 5 het artikel wat hierover verscheen in de Volkskrant. Eventuele gaten in de exploitatie zal niet met 
crowdfunding kunnen worden gecompenseerd, maar bijzondere programmering is op deze manier zeker te financieren. Ook zal 
EKKO de mogelijkheden van de geefwet zoals ingevoerd in 2012 waar mogelijk benutten richting (oud)medewerkers en vast 
publiek. 
 

11. PUBLIEKSBEREIK 

Doelgroep 
Het EKKO publiek is een frequent bezoeker van het clubcircuit en van popfestivals, het zijn muziekliefhebbers met een ontwikkelde 
smaak voor popmuziek en dance, in de leeftijdsgroep van 18 tot 50 jaar (kerndoelgroep 20-30). De zestigers van nu zijn 
opgegroeid met popmuziek en de groep 35-plussers wordt zodoende steeds groter en zijn nog steeds actief met popmuziek 
bezig, het is een misvatting dat de oudere muziekliefhebber niet naar opkomende bands zouden luisteren. Een belangrijk deel 
van de doelgroep van EKKO zijn de zogenaamde early adopters, zij beïnvloeden hun vrienden en hebben een belangrijke rol in 
het vergroten van het bereik van EKKO. De potentiële bezoeker laat zich bij hun muziekkeuze tegenwoordig minder leiden door 
officiële opinieleiders en media, maar gaan zelf op zoek en luisteren daarbij vooral naar wat hun vrienden hen aanraden. Deze 
sociale ontwikkeling zorgt in combinatie met de toegankelijkheid van nieuwe muziek via het internet dat de nichemarkten groter 
worden. Een gevolg daarvan is dat de smaakontwikkeling zowel verbreed als verdiept en dat er geen duidelijk onderscheid meer 
is tussen publiek wat betreft voorkeursgenres, zelfs het verschil tussen concert en dance-publiek wordt steeds kleiner, een gunstige 
ontwikkeling. 

Klantgegevens 
De online doelgroep van EKKO is bij EKKO bekend EKKO middels lidmaatschap van de digitale nieuwsbrief van EKKO, als 
Facebook-vriend, als Twitter-volger. De bezoekers van de EKKO website worden niet geregistreerd, maar uiteraard wel geteld. De 
statistieken laten niet alleen zien hoeveel bezoekers de site trekt, wat de drukste bezoekmomenten zijn, welke pagina’s het meest 
bezocht worden en ook hoe lang bezoekers op deze pagina’s kijken. Ook weten we op welke manier de bezoekers de site 
binnenkomen, dus via welk kanaal en op welk moment bezoekers de site weer verlaten. Bezoekers die een kaartje kopen via de 
website van EKKO worden geregistreerd en wanneer zij daar toestemming voor hebben gegeven worden ze in de toekomst voor 
soortgelijke concerten benaderd. EKKO verkoopt slechts 17% van haar kaarten online, daarvan is ruim 77% afkomstig uit Utrecht, 
bij die 77% komt de fysieke kaartverkoop (aan de deur en via Plato) nog bij, daarvan hebben we uiteraard geen data, maar we 
nemen aan dat het grootste gedeelte bezoekers bij fysieke verkoop uit Utrecht of directe omgeving komt. Bij concerten is het 
percentage kopers van buiten Utrecht iets hoger dan bij dance-activiteiten. Ook offline weet EKKO de doelgroep te vinden. Op 
plekken – zowel in Utrecht als daarbuiten - waar potentieel publiek zich bevindt, zorgt EKKO dat er promotiemateriaal te zien is. 

Klanttevredenheid 
EKKO geeft wat betreft onderzoek de voorkeur aan kwalitatief publieksonderzoek door voor gerichte onderzoeksvragen 
publiekspanels samen te stellen. Deelnemers aan publiekspanels kunnen namelijk daarna ingezet worden als 
ambassadeur/promoter voor EKKO. Algemene klanttevredenheid is iets wat tegenwoordig niet enkel uit publieksonderzoek haalt, 
poppubliek is betrokken, eerlijk en direct en zal zowel positieve als negatieve feedback via social media zeker uiten. Een andere 
manier waaraan EKKO merkt dat publiek positief is over EKKO als plek, het programma en de gastvrije en open cultuur is dat de 
meeste vrijwilligers zich melden naar aanleiding van een bezoek aan een concert of dance-avond. 

Publieksbinding: EKKO als muziekvriend. 
Met het programmeren van terugkerende dance-concepten en het wekelijkse EKKO eetcafé voorafgaand aan concerten is er reeds 
een stevige basis gelegd voor publieksbinding, het stimuleert herhalingsbezoek. Alle communicatie van EKKO met haar 
doelgroepen is erop gericht om de beste muziekvriend te zijn van het publiek. Dat betekent dat EKKO niet alleen praat over 
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artiesten en bands, maar over alles wat een relatie heeft met muziekcultuur. Dat EKKO niet alleen praat over muziekcultuur in 
EKKO, maar ook over dingen die buiten EKKO gebeuren die ze interessant vindt. De marketing van EKKO gaat daarmee uit van 
de essentie van EKKO, niet sec van EKKO. Maar ook dat EKKO niet enkel zelf praat, maar ook luistert, en informatie deelt in 
plaats van stuurt. Alleen dat is geloofwaardig en alleen daarmee verbind je mensen echt aan EKKO.  

 
12. MARKETINGSTRATEGIE 

 
Marketing instrumenten 
Niet alle vier de marketinginstrumenten zoals bekend in de traditionele marketingmix zijn even beïnvloedbaar door EKKO. De 
eerste P, het product komt deels aanbod gedreven tot stand en deels door een gerichte inkoopstrategie. Daarnaast zit er een 
duidelijk plafond aan wat er qua inkoop mogelijk is, simpelweg omdat één van de andere P’s: plaats niet uitbreidbaar is en er te 
weinig terugverdienkansen zijn om hogere prijzen voor nog grotere namen te betalen. Los daarvan, het concert alleen is niet het 
product, ook de horecavoorziening en eetcafé zijn gekoppeld aam het product. Het tweede instrument, de prijs zetten we zeker in 
om activiteiten laagdrempelig te houden. Want in geval van concerten is het totaal aan gemaakte kosten vaak hoger dan wat het 
publiek betaalt. De prijselasticiteit is laag, dus bij hogere entreeprijzen komen er minder bezoekers en leveren activiteiten dus 
minder op, temeer omdat de drankomzet zorgt voor de grootste omzet en dus grootste terugverdienkans. Met het instrument plaats 
heeft EKKO de afgelopen 25 jaar weinig gedaan, zoals eerder beschreven is dat aan het veranderen: de plaats is niet langer 
alleen maar EKKO, maar soms ook Utrecht als stad. De laatste P, die van promotie is een heel belangrijk instrument voor EKKO 
en ook het meest beïnvloedbaar. Hieronder een nadere toelichting daarop. Naast de vier traditionele P’s zijn ook zeker Personeel 
en Partners erg van belang en bepalend voor de positionering van EKKO. 

Wijze van positionering 
Zoals hierboven beschreven positioneert EKKO zich als muziekvriend, we willen dat bezoekers EKKO vertrouwen als richtinggever 
in de laatste ontwikkelingen op popcultureel gebied en dat ze de ontwikkelingen die voor hen relevant zijn met ons delen. Om 
daarin geloofwaardig te zijn, is een laagdrempelige marketingmix essentieel; dus een toegankelijk product, een plek waar 
mensen graag verblijven, een aantrekkelijk prijsbeleid voor zowel ticketing als horeca en een promotie gericht op dialoog. Maar 
vooral, een duidelijk profiel. EKKO is de poort van Utrecht voor opkomende bands, organisatoren en mensen die zich achter de 
schermen willen ontwikkelen tot professionals in de culturele sector. Om nog meer inzicht te krijgen in de strategische positie van 
EKKO is er een SWOT-analyse en confrontatiematrix opgesteld, deze zijn te vinden in bijlage 6. 

Promotieactiviteiten naar doelgroep 
Het geheel aan promotieactiviteiten heeft enerzijds als doelstelling zichtbaarheid te creëren voor EKKO als merk en anderzijds om 
de verschillende producten van EKKO en de verhalen erachter te vertellen, waarbij gerichte promotie essentieel is. De 
zichtbaarheid wordt gecreëerd middels abri-campagnes, agendavermelding in NL30, maandladders en flyers die verspreid 
worden in Utrecht en online zichtbaarheid door agendavermeldingen op verschillende muzieksites. De gerichte concertpromotie 
bestaat uit festivalpromotie (posters, flyers, advertenties), flyering bij soortgelijke shows in EKKO, Utrecht en Nederland, 
advertenties in Subbacultcha!, digitale nieuwsbrief Tivoli en andere zalen en festivals, online mediapartners zoals VPRO 3voor12 
Utrecht en Kicking The Habit. Per 2012 neemt EKKO een promotiemedewerker in dienst die zich enkel focust op gerichte promotie 
en naast bovenstaande zaken zorgt voor extra acties en persaandacht. De gerichte dance-promotie lijkt sterk op die van 
concerten met dat verschil dat de organisatoren en betrokken DJ’s zelf de belangrijkste promoter zijn, zij worden gefaciliteerd 
door EKKO met promotiemateriaal om het binnen hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen. Uiteraard worden de eigen 
website van EKKO, digitale nieuwsbrief en social media ook ingezet. 

Inzet website 
Met de online mogelijkheden van de tweede generatie internet kan EKKO perfect inspelen op gerichte promotie. Sociale 
netwerken, bloggen, user-generated content, ook bezoekers zijn zenders geworden en organisaties zodoende ontvangers. EKKO 
wil deel uitmaken van dit tweerichtingsverkeer en de interactie tussen muziekliefhebbers. Een website alleen is niet meer 
voldoende, een volledige EKKO online strategie moet constant doorontwikkeld worden om mee te kunnen bewegen met ons 
publiek. Dat is een doorlopend proces waarbij EKKO zich laat voeden door publiek, artiesten en vrijwilligers. 

Prijsstrategie 
Vooropgesteld, de prijs voor activiteiten wordt bij EKKO zo laag mogelijk gehouden vanwege het belang van laagdrempeligheid. 
De BTW-verhoging wordt niet automatisch doorberekend aan de bezoeker, het verlies dankzij deze verhoging aan kickback 
servicekosten en garderobe berekenen we sowieso niet door, bij tickets hangt het af van wat het ingeschatte effect is en de 
draagkracht van desbetreffende doelgroep. Bij dance-activiteiten kan het juist verstandig zijn de prijs gelijk te houden om de 
concurrentiepositie te versterken en zo het verlies per ticket te kunnen compenseren met hogere bezoekersaantallen per activiteit 
en dus hogere totaalopbrengsten, temeer omdat de horeca-omzet per persoon meer opbrengt dan de ticketverkoop. 
Prijsdifferentiatie past EKKO toe bij dance-activiteiten, bijvoorbeeld door de ticketprijs tot middernacht lager in te zetten dan na 
middernacht, of door de prijs in de voorverkoop te verlagen ten opzichte van de deurprijs. Ook passen we de relatief jonge 
prijsstrategie ‘Pay What You Want’ toe bij dance-concept Wildgroei. Bezoekers met een U-pas krijgen korting op alle activiteiten 
en EKKO-vrijwilligers mogen 2 keer per maand een gast meenemen. Daarnaast worden er regelmatig promotionele acties 
gedaan, waarbij dat soms korting oplevert voor de bezoeker, maar soms juist een zogenaamde product-plus. 
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EKKO  
PRESTATIES EN ACTIVITEITEN 

13. AANTALLEN EN SOORTEN ACTIVITEITEN 
 
ACTIVITEITEN 2010 % 2011 % 2013 % 
Concert 103 42,43% 103 40,23% 95 38,15% 

Live dance/dance 98 40,50% 106 41,41% 116 46,59% 

Overig/talentontwikkeling* 41 16,94% 47 18,36% 38 15,26% 

SUBTOTAAL PROGRAMMERING 242 100% 256 100% 249 100% 
Interne workshops educatie 0 2 10 
Lesdagen Herman Brood Academie** 80 80 40 
Verhuur overig 12 18 25 
TOTAAL 334 

 

356 

 

324 

 

 
* Hier valt ook 10 x EKKO Expo onder, echter worden deze bezoekers niet apart geregistreerd, dus bij het uitrekenen van het 
aantal gemiddelde bezoekers altijd uitgaan van 10 overige activiteiten minder. 
** Lesdagen Herman Brood zijn nog onbekend, dit betreft een inschatting, voorzichtig ingezet omdat zij op zoek zijn naar een 
eigen locatie. 

14. BEZOEKERSAANTALLEN 
 

BEZOEKERSAANTALLEN 2010 % 2011 % 2013 % 
Gem. 
aantal 
bez. 

Concert 17.422 36,52% 16.251 32,72% 15.500 31,14% 163,16 

Live dance/dance 26.973 56,54% 28.571 57,53% 30.000 60,28% 258,62 

Overig/talentontwikkeling* 3.309 6,94% 4.844 9,75% 4.270 8,58% 152,5 

SUBTOTAAL PROGRAMMERING 47.704 100% 49.666 100% 49.770 100% 
Interne workshops educatie 0 40 200 
Lesdagen Herman Brood Academie** 200 200 100 
Verhuur overig 1391 2105 3000 
EKKO Eetcafé 1914 1733 2000 
TOTAAL 51.209 

 

53.744 

 

55.070 

 

 

 
* Hier valt ook 10 x EKKO Expo onder, echter worden deze bezoekers niet apart geregistreerd, dus bij het uitrekenen van het 
aantal gemiddelde bezoekers altijd uitgaan van 10 overige activiteiten minder. 
** Lesdagen Herman Brood zijn nog onbekend, dit betreft een inschatting, voorzichtig ingezet omdat zij op zoek zijn naar een 
eigen locatie. 
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EKKO  
BEGROTING 2013-2016 
 

2013 2014 2015 2016 
 EUR EUR EUR EUR 
Directe baten     
Entreegelden 215.130  217.281  219.454  221.649  
Horeca 462.788  474.357  475.780  477.208  
Huuropbrengsten 74.880  77.875  80.990  84.230  
Garderobe 26.260  26.523  26.788  27.056  
Totaal directe baten 779.058  796.036  803.012  810.142  
     
Indirecte baten     
Subsidies 298.000  300.980  303.990  307.030  
Sponsoring 52.500  52.500  53.500  55.000  
Overige indirecte baten 46.160  46.160  46.160  46.160  
Totaal indirecte baten 396.660  399.640  403.650  408.189  
     
Som der baten 1.175.717  1.195.676  1.206.662  1.218.331  
     
Directe lasten     
Programmering 232.720  237.374  242.122  246.964  
Horeca 148.092  151.794  152.250  152.706  
Verhuur zaal  12.625  12.751  12.879  13.008  
Overige directe lasten 90.121  91.924  93.762  95.637  
Totaal directe lasten 483.558  493.843  501.012  508.316  
     
Indirecte lasten     
Lonen en salarissen  313.767  320.042  306.442  312.571  
Overige personeelskosten 53.387  54.455  55.544  56.654  
Vrijwilligerskosten 40.327  41.133  41.956  42.795  
Afschrijvingen 42.295  42.295  42.295  42.295  
Huisvestingskosten 150.654  153.667  156.740  159.875  
Kantoorkosten 16.779  17.115  17.457  17.806  
Diensten van derden 31.008  31.628  32.261  32.906  
Overige organisatiekosten  28.927  29.506  30.096  30.698  
Financieringslasten  -   -   -   -  
Totaal indirecte lasten 677.144  689.840  682.790  695.600  
     
Som der lasten 1.160.702  1.183.684  1.183.803  1.203.916  
     
EXPLOITATIESALDO 15.016  11.992  22.859  14.415  
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TOELICHTING BEGROTING EKKO 2013-2016 

Directe baten 
 
Entree- en garderobeopbrengsten 
In 2011 hebben we gezien dat ondanks de hogere bezoekersaantallen van 4% er toch een kleine daling van 2,6% in 
ticketopbrengsten was en een daling van garderobe-inkomsten van 4,1%. De oorzaak, de BTW-verhoging kan EKKO gekeken 
naar het soort product niet automatisch doorberekenen aan de bezoeker. Daarvoor is het product te onbekend. Ondanks de BTW-
verhoging en de daarmee samenhangende negatieve prijselasticiteit, gaan we in de periode 2013-2016 uit van een jaarlijkse 
groei aan entreeopbrengsten van 1% en de garderobeopbrengsten groeien even hard mee. We verwachten dat onze 
concurrentiepositie nog verstevigd kan worden door de prijzen laag te houden. Ook zetten we de komende jaren meer dan ooit 
in op een verdere verbetering van de inkooppositie en de versterking van de marketingafdeling. Daarnaast levert de verbeterde 
planning van de dance-programmering meer promotietijd op en daarmee als het goed is meer bezoekers. Ook verhogen we het 
aantal dance-activiteiten licht door te zorgen dat er geen gaten vallen op vrijdagen en gaan we de donderdagavonden vaker 
invullen. Dance-activiteiten dragen twee tot drie keer meer bij aan het resultaat dan concerten. 

Horecaopbrengsten 
We verwachten tevens een positieve ontwikkeling bij de horecaopbrengsten door de hierboven genoemde verwachting dat de 
bezoekersaantallen nog verder zullen stijgen in de periode 2013-2016. EKKO is niet voornemens de horecaprijzen verder te 
verhogen, dat zou teveel ten koste gaan van de laagdrempeligheid die essentieel is bij het soort aanbod EKKO biedt. Temeer 
omdat de ticketprijzen op last van artiesten de komende jaren mogelijk weer zullen stijgen. 

Huuropbrengsten 
Vanaf de tweede helft van 2012 houdt EKKO er rekening mee dat de Herman Brood Academie al dan niet gedeeltelijk de lessen 
nog meer gaat spreiden over verschillende locaties, dan wel een eigen locatie zal betrekken. Toch verwachten we in de periode 
2013-2016 een stijging van gemiddeld 4% per jaar aan extra opbrengsten, daarvoor is in 2011 een medewerker verhuur 
aangetrokken. 

Indirecte baten 

Subsidies 
Vanaf 2013 houden we geen rekening meer met subsidie voortkomend uit het Nederlands Popmuziekplan welke door het FPK 
worden verstrekt, gezien de subsidiekorting die hen heeft getroffen. Bovendien was deze subsidie gebaseerd op het verlies wat je 
als podium maakt bij de programmering van activiteiten met Nederlandse artiesten. De subsidie werd zodoende altijd pas 
achteraf vastgesteld, wanneer de subsidie lager bleek, zou dat betekenen dat de ticketopbrengsten hoger zouden moeten zijn. 
EKKO vraagt bij de gemeente Utrecht voor de cultuurnota periode 2013-2016 een structurele subsidie aan van E298.000 + een 
jaarlijkse indexering van dit bedrag. Dit bedrag is nauwelijks hoger dan de subsidie zoals toegekend voor 2012. Op basis van 
dit jaarlijkse bedrag in combinatie met de begrootte, jaarlijkse stijging van de eigen inkomsten verwacht EKKO verantwoord te 
kunnen ondernemen en voldoende marge te hebben om te gaan bouwen aan een buffer en bescheiden eigen vermogen, alsmede 
voor een belangrijk dee zelf te kunnen voorzien in de benodigde investeringen. 

Sponsoring 
De sponsorinkomsten zijn de laatste jaren sterk gestegen, we verwachten voor de periode 2013-2016 wederom een - voor een 
klein podium als EKKO - behoorlijk sponsorbedrag te kunnen realiseren. We gaan echter niet uit van de hoogte van 2011, omdat 
de precieze bonus van 2011 nog niet definitief vastgesteld is. Desalniettemin verwachten we een goed resultaat en lichte stijging 
op basis van de toename van bezoekersaantallen. Wat niet begroot is, maar wat EKKO uiteraard wel gaat onderzoeken is de 
mogelijkheid om extra private middelen te verwerven middels het benutten van de nieuwe geefwet en de fiscale voordelen die 
deze wet geeft bij donaties en sponsoring. 

Overige indirecte baten 
Hieronder valt bij EKKO de huuropbrengst van de twee kantoren aan de Bemuurde Weerd. Gezien de staat van het pand en van 
de ruimtes en het grote aanbod van ruimtes in de stad verwachten we hierbij geen inkomstenstijging. De vrijval egalisatie reserves 
blijft constant wegens een gelijkblijvende investeringssituatie.  

Directe lasten 
 
Programmalasten 
De programmalasten waren in 2011 zo’n E218.00 (in de resultaatrekening nog verdeeld over twee posten), we verwachten een 
stijging van programmakosten van jaarlijks 2%, waarmee we in 2013 uit zouden komen op E226.720, echter zien we de 
noodzaak dit budget te verhogen om onze inkooppositie verder te versterken. Het scherpe inkoopbeleid wat is ingezet in 2011 
was nodig om de risico’s goed af te dekken gezien de financiële positie destijds, echter merken we regelmatig dat we topaanbod 
mislopen doordat we te ver onder de marktprijs van bands en artiesten bieden, in de relatie met boekers en agenten moet dat een 
wisselwerking zijn. Dus de scherpte blijft, zeker aan de onderkant van de markt, maar er is in sommige gevallen, zo’n 1 a 2 keer 
per maand ruimte nodig om kwalitatief aanbod structureel te kunnen blijven programmeren, alsmede te kunnen investeren in 
belangrijke samenwerkingsverbanden. Zodoende gaat EKKO uit in 2013 van een programmabudget van E232.720, na 2013 
passen we jaarlijks indexering toe van 2%. Naast het vaste programmeringsbudget zal EKKO ook zeker op projectniveau op 
zoek gaan naar alternatieve funding voor bijzondere programmering, zoals EKKO dat bijvoorbeeld in 2011 ook deed met het 
jubileum en het crowdfunded vinyl-project. 
 
Activiteitenpersoneel 
Onder de overige directe lasten vallen alle inhuurkosten van activiteitenpersoneel. Deze post in ten opzichte van de voorgaande 
jaren gestegen, echter betreft het geen toename van personeelslasten, maar een verschuiving van vaste personeelskosten voor 
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bedrijfsbeveiliging naar flexibele personeelskosten en daarmee ook een verschuiving van risico. We verwachten voor de 
inhuurkosten in de periode 2013-2016 verder geen stijging omdat we met de reorganisatie sterk in hebben gezet op het 
beheersen vaan inhuurkosten personeel. Ook de verbeterde planning zal leiden tot beperking inhuurkosten, hoe eerder de 
roosters bekend zijn hoe flexibeler vrijwilligers zijn en hoe minder vaak we een beroep moeten doen op betaalde krachten. Bij 
technisch personeel zetten we naast werving ook actiever in op leertrajecten en begeleiding. 

 
Indirecte lasten 
 
Personeel 
De reorganisatie die in 2011 is ingezet levert de jaren erna een behoorlijke bezuiniging en risicovermindering op, deels doordat 
er urenvermindering is gerealiseerd, deels omdat bepaalde taken extern worden ingekocht en zodoende voordeliger en beter 
beheersbaar zijn omdat ze niet jaarlijks automatisch stijgen zoals de vaste loonkosten binnen de CAO wel doen. Bovendien is het 
risico verplaatst en hoeven we medewerkers met flexibele uren niet langer door te betalen tijdens laagseizoen. Hierdoor is een 
verschuiving zichtbaar ten opzichte van de voorgaande jaren in de begroting van lonen en salarissen naar inhuur overhead en 
overige directe lasten. In 2015 dalen de lonen en salarissen nog verder omdat vanaf januari van dat jaar de looptijd van de 
overgangsregeling van de oude CAO afloopt. De eindejaarsuitkering van 8,3% vervalt op dat moment voor iedereen die voor 1 
januari 2012 in loondienst voor EKKO werkzaam was. De overige personeelskosten zijn vanaf 2013 een stuk lager vanwege de 
bijstelling van de personeelsverzekeringen en in het bijzonder de verzuimverzekering, het verzuim is de laatste twee jaar een stuk 
gedaald, waardoor de premie ook omlaag kon. Deze bezuiniging op verzekeringen van ruim E8000,- willen we deels investeren 
in de ophoging van het opleidingsbudget/deskundigheidsbevordering. Juist het werken met meer assistentschappen vraagt om 
meer budget om de door de vrijwilligers geïnvesteerde tijd ook echt waarde te geven, maar ook de kerntaken van de organisatie 
moet continue ontwikkeld worden. Tevens is er meer ruimte nodig voor ontwikkeling van de programmeur en dan met name 
netwerkontwikkeling, wat inhoudt dat de programmeur meer aanwezig moet zijn op internationale showcasefestivals om beter te 
kunnen inschatten wat de kansen van bands en artiesten zijn, bovendien, als EKKO voorop wil blijven lopen zal de programmeur 
toch als eerste de nieuwe bands moeten kunnen zien. Daarbij, het is een kans om direct met internationale agenten kennis te 
maken, dat kan bij de programmalasten voordeel opleveren. 

Overige indirecte lasten 
Bij huisvestingskosten noch kantoorkosten verwachten we geen bijzonderheden, eerder mutaties die tegen elkaar wegvallen, 
zodoende is hier enkel indexering van 2% toegepast. De afschrijvingen blijven stabiel dankzij een gelijkblijvende  
investeringssituatie. Een nadere toelichting van de te verwachten mutaties: wanneer we meer dance-activiteiten zullen organiseren 
zullen de schoonmaakkosten stijgen, echter verwachten we minder onderhoudskosten techniek te hebben de komende jaren 
gezien de recente vervangingsinvesteringen die zijn gedaan. Tot slot verwachten we dat we geen financieringslasten meer 
hebben vanaf 2013, de lening is in 2012 afgelost en bankkosten voor doorlopend kredietruimte verwachten we te kunnen dekken 
met de positieve saldorente. 
 
Exploitatieresultaat 
De resultaten zoals begroot van 2013-2016 zijn gebaseerd op een prognose waarbij rekening is gehouden met de economische 
context van bezuinigingen en terugvallende bestedingsruimte van potentieel publiek, alsmede sponsoren. Dat betekent dus ook dat 
er reeds rekening is gehouden met enige marge in de begrotingscijfers boven de streep waardoor de verwachting is dat wat er 
onder de streep staat ook daadwerkelijk aan het eigen vermogen kan worden toegevoegd. De resultaten van 2013, 2014, 2015 
en 2016 zijn respectievelijk E15.016, E11.992, E22.859 en E14.415. In 2015 is het verwachte positief resultaat wat hoger, 
voornamelijk vanwege het vervallen van de eindejaarsuitkering in dat jaar. 

De ruimte tot groei is beperkt bij een zaal met een capaciteit van 300. Dat wil niet zeggen dat EKKO geen ambitie legt in haar 
plannen en bijbehorende begroting. Integendeel, EKKO zet stevig in, doch realistisch. EKKO sluit 2011 af met een positief 
resultaat en zal dat zonder substantiële verhoging van de gemeentelijke subsidie de komende jaren blijven doen. Waarbij EKKO 
ook in staat is te investeren in kwaliteit van programma en ontwikkeling van netwerk, mensen en materieel. Kortom, professioneel 
& efficiënt op weg naar 2018. 

 

 



BIJLAGE 1: BENCHMARK POPPODIA 

DATA UIT POPPODIA ANALYSE SYSTEEM, 2009 
KOLOM 1: EIGEN/EKKO 
KOLOM 2: SELECTIE: POPPODIA MET 1 ZAAL EN CAPACITEIT <400 (13 PODIA) 
Beest, Brogum, Merleyn, Fenix, Nieuwe Nor, Iduna, Kelder, Manifesto, Rotown, So What!, Underground, Popcentrale, 
Worm 
KOLOM 3: GEMIDDELDE ALLE POPPODIA (43 PODIA) 
    
RUIMTE EN ACCOMMODATIE EIGEN SELECTIE ALLE 
Aantal podia in referentiegroep 1 13 43 
Aantal concertzalen 1 1 1,5 
Publiekscapaciteit grootste concertzaal 350 304 651 
TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN PER CATEGORIE EIGEN SELECTIE ALLE 
Concerten 99 63 110 
Dansavonden 95 33 66 
Subtotaal muziek 194 95 175 
Overige publieksactiviteiten (programma) 36 7 60 
Programma-activiteiten 230 102 235 
Besloten verhuur (niet-programma) 15 5 16 
Totaal activiteiten 245 107 252 
Aantal acts/bands per concert 2,2 2,4 2 
Aantal acts/bands per dansavond 3,2 2,4 2,8 
TOTAAL AANTAL BEZOEKERS PER CATEGORIE EIGEN SELECTIE ALLE 
Concerten 12.162 7.072 31.638 
Dansavonden 18.803 5.494 26.788 
Subtotaal muziek 30.965 12.566 58.427 
Overige publieksactiviteiten (programma) 8.096 1.030 4.770 
Programma-activiteiten 39.061 13.596 63.197 
Besloten verhuur (niet-programma) 2.000 156 3.439 
Totaal activiteiten 41.061 13.752 66.636 
Bezoekers gratis publiekstoegankelijke activiteiten 4.290 1.856 2.732 
VERDELING TOTAAL AANTAL ACTIVITEITEN (100%) EIGEN SELECTIE ALLE 
Concerten 40% 58% 44% 
Dansavonden 39% 30% 26% 
Overige publieksactiviteiten (programma) 15% 6% 24% 
Besloten verhuur (niet-programma) 6% 5% 6% 
AANDEEL BUITENLANDSE ACTS PER CATEGORIE EIGEN SELECTIE ALLE 
Concerten 46% 22% 35% 
Dansavonden 8% 17% 17% 
Subtotaal muziek 23% 20% 27% 
PERCENTAGE UITVERKOCHT PER CATEGORIE EIGEN SELECTIE ALLE 
Concerten 14% 11% 12% 
Dansavonden 22% 26% 14% 
Subtotaal muziek 18% 16% 13% 
TOTAALCIJFERS FINANCIEEL EIGEN SELECTIE ALLE 
Totale inkomsten (dzd. euro) 1.137 366 2.002 
Totale uitgaven (dzd. euro) 1.138 373 2.048 
Totale resultaat (dzd. euro) -1 -7 -46 
VERDELING VAN DE TOTALE INKOMSTEN (100%) EIGEN SELECTIE ALLE 
Bruto recette 20% 19% 35% 
Omzet horeca 37% 25% 31% 



Netto gemeentelijke exploitatiesubsidie 22% 39% 19% 
Gemeentelijke huisvestingssubsidie 0% 0% 3% 
Gemeentelijke loonkostensubsidie 3% 0% 1% 
Programmasubsidie 0% 7% 2% 
Sponsoring 5% 2% 2% 
Besloten verhuur 6% 1% 1% 
Overige inkomsten 7% 5% 5% 
VERDELING VAN DE TOTALE UITGAVEN (100%) EIGEN SELECTIE ALLE 
Personeelskosten 40% 33% 33% 
Vrijwilligerskosten 3% 2% 1% 
Directe programmakosten 18% 28% 32% 
Marketing- en publiciteitskosten 3% 4% 3% 
Huisvestingskosten 13% 11% 12% 
Inkoop horeca 10% 10% 8% 
Overige uitgaven 12% 12% 12% 
KENGETALLEN PER BEZOEKER (ALLE ACTIVITEITEN) EIGEN SELECTIE ALLE 
Totale inkomsten per bezoeker (euro) 27,69 26,61 30,05 
Totale uitgaven per bezoeker (euro) 27,71 27,13 30,74 
Totale resultaat per bezoeker (euro) -0,02 -0,52 -0,68 
Omzet horeca per bezoeker (euro) 10,19 6,72 9,46 
Inkoop horeca per bezoeker (euro) 2,83 2,69 2,59 
Resultaat horeca per bezoeker (euro) 7,36 4,03 6,87 
KENGETALLEN PER PROGRAMMA-ACTIVITEIT EIGEN SELECTIE ALLE 
Recette per programma-activiteit (euro) 987 680 2.994 
Directe programmakosten per programma-activiteit (euro) 902 1.035 2.814 
Direct resultaat per programma-activiteit (euro) 86 -355 181 
Marketing- en publiciteitskosten per programma-activiteit (euro) 142 144 257 
Gemeentelijke subsidie per programma-activiteit (euro) 1.242 1.403 1.980 
Programma subsidie per programma-activiteit (euro) 19 259 154 
Opbrengst besloten verhuur per activiteit besloten verhuur (euro) 4.736 539 1.681 
WERKZAME PERSONEN EIGEN SELECTIE ALLE 
Totaal aantal werkzame personen 133 67,5 122,2 
Aantal werkzame personen op loonlijst 17 6,1 30,9 
Aantal werkzame personen gesubsidieerd 0 0,2 0,9 
Aantal werkzame personen ingehuurd 12 4,6 16,7 
Aantal werkzame personen stagiair(e)s 4 2,9 3,1 
Aantal werkzame personen vrijwilligers 100 52,2 65,8 
AANTAL FTE (FINANCIEEL) EIGEN SELECTIE ALLE 
Totaal aantal FTE 17,4 15,1 27,7 
Aantal FTE programmering 0,7 2,2 2,2 
Aantal FTE marketing 0,55 1,6 1,9 
Aantal FTE techniek 1 4,2 4,5 
Aantal FTE horeca 3,9 3,4 7,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOELICHTING BENCHMARK (BIJLAGE 1) 
 
Inleiding 
Het VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) heeft een paar jaar terug het ‘poppodia analyse systeem’ (PAS) 
opgezet, een benchmarksysteem waarmee een poppodium niet alleen inzicht krijgt in de eigen prestaties, maar ook in hoe deze 
zich verhouden tot andere podia in Nederland. Alle Nederlandse poppodia voeren jaarlijks hun bedrijfsgegevens in met 
betrekking tot activiteiten, bezoekers, inkomsten, subsidie, uitgaven en personeel.  
 
De selectie zoals getoond in  D heeft betrekking op 2009 en laat een vergelijking zien van EKKO met a) 13 vergelijkbare zalen in 
Nederland wat betreft capaciteit en aantal zalen (1) en b) alle Nederlandse poppodia. 
 
Activiteiten 
EKKO organiseert voor een kleine zaal relatief veel activiteiten (245 t.o.v. 107 activiteiten bij vergelijkbare podia), daarbij is de 
verhouding concert/dance opvallend te noemen (39% t.o.v. 22% bij vergelijkbare podia). Het aantal ligt zo hoog omdat EKKO 
een aantal terugkerende eigen clubavonden organiseert, waarvan het wekelijkse Diep In de Groef de belangrijkste is. Dance-
activiteiten dragen twee tot drie keer zoveel bij dan dat concerten dat doen, op deze manier is het totale programmaresultaat van 
EKKO beter dan bij vergelijkbare podia. Vanwege de wekelijkse frequentie van Diep In De Groef, waar enkel lokale DJ’s 
geprogrammeerd staan, is het percentage buitenlandse artiesten dance relatief laag. In de categorie concerten boekt EKKO juist 
relatief veel buitenlandse artiesten. 
 
Bezoekers 
EKKO doet het goed wat betreft zaalbezetting, bij concerten ligt het aantal uitverkochte concerten hoger dan bij de andere 
categorieën. Het aantal uitverkochte dance-activiteiten ligt iets lager dan bij kleine zalen, maar hoger dan bij grote zalen. 
Verklaarbaar omdat kleinere podia over het algemeen in kleinere steden te vinden zijn en zodoende minder concurrentie 
ondervinden. Bij concerten speelt concurrentie doorgaans een kleinere rol omdat de bezoekmotivatie daarbij anders is. 
 
Inkomsten en subsidie 
De verhouding van horecainkomsten (37%) en subsidie (22%) bij EKKO is bijzonder te noemen, zowel in vergelijking tot de 
vergelijkbare zalen (resp. 25% en 39%) als alle podia (resp. 31% en 19%). Podia met grotere capaciteit zijn beter in staat meer 
geld uit de markt te halen en zijn zodoende minder afhankelijk van subsidie. Voor kleine podia is dat doorgaans veel lastiger. De 
verhouding recette inkomsten is gemiddeld. De verhuur- en sponsorinkomsten liggen bij EKKO ook hoger dan gemiddeld. Dat het 
bedrag opbrengst per besloten verhuur zo hoog is heeft te maken met het feit dat de structurele verhuurdagen van de Herman 
Brood Academie niet volledig zijn meegeteld in aantal verhuurdagen, de presentatieavonden wel, maar de lesdagen niet. 
 
De programmakosten van EKKO liggen relatief laag, het scherp inkopen is mogelijk door het sterke merk EKKO, bands willen er 
graag spelen. Daarbij bevindt EKKO zich in een relatief grotere en daarmee aantrekkelijkere stad dan de steden waar de 
vergelijkbare podia zich doorgaans bevinden. Het percentage personeelskosten ligt bij EKKO relatief wat hoog (40% t.o.v. 33% 
bij zowel vergelijkbare als alle podia), wat vooral te maken heeft met de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
waarbij EKKO is aangesloten, welke een 13e maand kent en jaarlijks automatische toekenning van tredes. 
 
Personeel 
Het aantal werkzame vrijwilligers is hoog bij EKKO (100 t.o.v. 52,2 bij vergelijkbare podia en 65,8 bij alle podia). Het aantal 
fte’s ligt gezien het hoge aantal activiteiten juist relatief erg laag (17,4 fte t.o.v. 15,1 bij vergelijkbare podia en 27,7 bij alle 
podia). Bij de verdeling over soort functies valt op dat EKKO erg weinig programmerings-, marketing- en techniekuren heeft. Wat 
betreft techniek komt dat door de inzet van veel vrijwilligers en stagiaires. Ook bij marketing is er veel ondersteuning van 
stagiaires, echter bij programmering is dat niet mogelijk, deze functie is te specifiek en te verantwoordelijk.  
	  



BIJLAGE 2: VOORLOPIGE WINST- EN VERLIESREKENING 2011 

2011 2010  EUR EUR 
   
Directe baten   
Entreegelden 207.348 212.682 
Horeca 470.799 442.453 
Huuropbrengsten 95.695 83.384 
Garderobe 31.217 32.493 
Totaal directe baten 805.059 771.012 
   
Indirecte baten   
Subsidies 393.903 326.979 
Sponsoring 56.955 46.276 
Crowdfunding 10.208 - 
Overige indirecte baten 33.881 24.388 
Totaal indirecte baten 494.947 397.643 
   
Som der baten 1.300.006 1.168.655 
   
Directe lasten   
Programmering 194.240 238.633 
Horeca 148.752 139.017 
Verhuur zaal 9.906 14.790 
Overige directe lasten 80.147 65.071 
Totaal directe lasten 433.045 457.511 
   
Indirecte lasten   
Lonen en salarissen 352.553 379.633 
Overige personeelskosten 99.166 36.433 
Vrijwilligerskosten 28.325 42.036 
Afschrijvingen 28.528 22.981 
Huisvestingskosten 143.163 140.386 
Kantoorkosten 17.188 16.838 
Diensten van derden 34.020 36.815 
Overige organisatiekosten 98.240 31.582 
Financieringslasten 3.349 4.697 
Totaal indirecte lasten 804.531 711.401 
   
Som der lasten 1.237.576 1.168.912 
   
Buitengewone baten 1.030 - 
Buitengewone lasten 1.504- - 
Incidentele lasten - - 
   
Exploitatiesaldo 61.956 256- 
   
Specificatie directe baten   
   
Entreegelden   
Concerten 92.479 91.710 
Dance 114.566 114.808 
Exposities, theater en literatuur 304 6.164 
Totaal entreegelden 207.348 212.682 
   
Horeca   
Omzet bar 446.872 419.735 
Omzet eethuis 23.927 22.718 
Totaal horeca 470.799 442.453 
   
Huuropbrengsten   
Verhuur zaal 79.148 70.309 
Doorbelaste kosten 16.547 13.075 
Totaal huuropbrengsten 95.695 83.384 



   
Specificatie indirecte baten   
   
Subsidie Gemeente Utrecht regulier 288.788 310.766 
Subsidie Gemeente Utrecht negatief EV 59.000 - 
Subsidie en sponsoring jubileum 34.000 - 
Nederlands Popmuziek Plan 12.115 16.213 
Sponsoring 56.955 46.276 
Crowdfunding 10.208 - 
Vrijval egalisatiereserves 19.776 10.363 
Verhuur kantoorruimten 13.944 13.858 
Diverse baten 161 167 
Totaal indirecte baten 494.947 397.643 
   
Nadere specificatie vrijval egalisatiereserves:   
Verbouwing bar 4.008 1.666 
Geluidsisolatie - 543 
Stroomvoorziening 2.628 2.620 
Brandtrap 3.000 3.000 
Apparatuur 10.140 2.534 
Totaal vrijval egalisatiereserves 19.776 10.363 
   
Specificatie directe lasten   
   
Programmering   
Concerten 115.339 148.513 
Dance 77.473 84.088 
Exposities, theater en literatuur 1.428 6.033 
Totaal programmering 194.240 238.633 
   
Nadere specificatie concerten:   
Gages 64.966 88.964 
Commissie boekingsbureaus 5.778 7.913 
Reis- en verblijfkosten 6.338 9.070 
Produktiekosten 3.005 1.939 
Publiciteitskosten 17.747 17.186 
Catering 16.468 21.879 
Overig 1.037 1.561 
Totaal concerten 115.339 148.513 
   
Nadere specificatie dance:   
Gages 52.221 50.866 
Commissie boekingsbureaus 856 570 
Reis- en verblijfkosten 1.092 907 
Produktiekosten 3.038 9.279 
Publiciteitskosten 13.692 14.934 
Catering 5.882 6.558 
Overig 692 974 
Totaal dance 77.473 84.088 
   
Horeca   
Inkoop drank 130.420 118.203 
Inkoop etenswaren café 2.369 1.557 
Hulpmaterialen bar 2.604 2.552 
Overige horecakosten en emballage 1.265 2.111 
Inkoop eethuis 12.018 14.035 
Hulpmaterialen eethuis 77 557 
Totaal horeca 148.752 139.017 
   
Verhuur zaal   
Kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal 9.906 14.790 
   
Overige directe lasten   
Inhuur barpersoneel 13.229 14.399 
Inhuur garderobepersoneel 16.294 15.573 



Inhuur kassapersoneel 13.297 10.548 
Inhuur portier 11.604 5.989 
Inhuur personeel lichttechniek 20.442 13.492 
Inhuur personeel geluidstechniek 4.067 4.162 
Inhuur hoofd productie - 915- 
Inhuur tekstschrijver 48 240 
Inhuur stagemanager 986 94 
Inhuur runner 180 1.488 
Totaal overige directe lasten 80.147 65.071 
   
Specificatie indirecte lasten   
   
Lonen en salarissen   
Bruto salarissen 294.934 302.418 
Ontvangen ziekengeld 11.042- - 
Sociale lasten 42.306 45.977 
Pensioenpremies 26.354 31.239 
Totaal lonen en salarissen 352.553 379.633 
   
Overige personeelskosten   
Inhuur indirect personeel 22.754 - 
Verzekeringen personeel 13.882 16.515 
Reiskosten woon - werk 5.593 3.128 
Onbelaste vergoedingen 1.440 2.453 
Deskundigheidsbevordering 898 1.701 
Werving - - 
Overige personeelskosten 54.598 12.636 
Totaal overige personeelskosten 99.166 36.433 
   
Vrijwilligers   
Uitjes - 4.286 
Verbruik food tijdens diensten 5.931 5.624 
Verbruik drank tijdens diensten 5.049 6.481 
Punten beloningssysteem 1.629 8.556 
Educatie - - 
Bezoek programmering 9.546 10.648 
Overige vrijwilligerskosten 6.170 6.441 
Totaal vrijwilligers 28.325 42.036 
   
Afschrijvingen   
Afschrijving website 1.996 2.000 
Afschrijving verbouwing 13.072 11.202 
Afschrijving inventaris 2.975 3.847 
Afschrijving apparatuur 10.485 5.932 
Totaal afschrijvingen 28.528 22.981 
   
Huisvestingskosten   
Huur en servicekosten 63.636 62.715 
Energiekosten, water 23.436 22.381 
Restitutie Regulerende Energiebelasting 2.100- 2.343- 
Belastingen en verzekeringen 5.922 4.062 
Schoonmaakkosten 28.243 30.754 
Onderhoudskosten gebouw en inventaris 9.805 7.655 
Onderhoudskosten apparatuur en installatie 5.680 6.839 
Beveiligingskosten 2.926 1.988 
Gebruik dak voor vluchttrap 1.530 1.506 
Overige huisvestingskosten 4.085 4.829 
Totaal huisvestingskosten 143.163 140.386 
   
Kantoorkosten   
Kantoorbenodigdheden 2.674 1.951 
Internetkosten 1.919 1.790 
Telefoonkosten 2.899 2.264 
Portokosten 385 920 
Onderhoud kantoorinventaris 295 175 



Kopieerkosten 1.836 3.799 
Systeembeheer 3.759 2.400 
Drukwerk 3.403 3.363 
Overige kantoorkosten 19 178 
Totaal kantoorkosten 17.188 16.838 
   
Diensten van derden   
Inhuur financiële afdeling + directie 34.020 36.815 
   
Overige organisatiekosten   
Publiciteitskosten algemeen 3.592 1.894 
Accountantskosten 12.000 12.000 
Verzekeringen 3.498 3.434 
Kosten loonadministratie 2.226 2.578 
Advieskosten 7.965 7.053 
Contributies en abonnementen 5.399 7.631 
Lasten kaartverkoop 7.368 4.764 
Baten kaartverkoop 8.074- 6.825- 
Jubileumkosten 65.714 - 
Overige organisatiekosten 1.448- 947- 
Totaal overige organisatiekosten 98.240 31.582 
   
Financieringslasten   
Rente lening verbouwing bar 438 671 
Debetrente en kosten rek.courant krediet 2.912 4.088 
Rentelast Belastingdienst - - 
Rentebate Belastingdienst - 63- 
Totaal financieringslasten 3.349 4.697 

 

TOELICHTING VOORLOPIGE WINST- EN VERLIESREKENING 2011 

Directe baten 
De totale directe baten zijn, dankzij hogere horeca-opbrengsten en hogere huuropbrengsten, E34.047 hoger dan in 2010. De 
flinke extra opbrengst aan horecazijde is enerzijds te danken aan de toename van het aantal bezoekers en met name de 
bezoekers die EKKO trok bij dance-activiteiten, anderzijds heeft EKKO de drankprijzen per februari 2011 verhoogd. De BTW-
verhoging heeft duidelijk effect gehad op het totaal aan entreeopbrengsten en garderobe-inkomsten, ondanks een toename van 
bezoekersaantallen met 4% ten opzichte van 2010 daalde de entreeopbrengsten met 2,6% en de garderobeopbrengsten met 
4,1%. 

Indirecte baten 
Ook de totale indirecte baten zijn flink hoger in 2011 dan de voorgaande jaren. Het betreft hier voor een belangrijk deel een 
uitzonderingsjaar vanwege de eenmalige saneringsbijdrage van de gemeente Utrecht, alsmede de jubileumsubsidies die zijn 
verworven ten behoeve van de jubileumviering in oktober. Een structurele verbetering zijn de sponsoropbrengsten, zowel de 
opbrengsten voortvloeiend uit het contract met bierbrouwer Inbev als het contract met payroll-organisatie Kolibrie zijn hoger dan 
voorheen. Het afgelopen jaar is er actief op de in het horecacontract bepaalde doelstellingen gestuurd, met name de verhoging 
van het glasvolume per februari in combinatie met de extra bezoekers zorgde voor een hogere staffelkorting per liter. De diensten 
van Kolibrie kopen we gezamenlijk met andere poppodia in, de totaalafname is dermate gestegen (mede doordat Carré zich aan 
heeft gesloten) dat ook hier een hogere korting van toepassing is. 
 
Directe lasten 
De directe lasten liggen in totaal E24.466 lager dan het jaar ervoor. In de huidige opstelling is dit beeld wat vertekend, omdat 
een deel van de programmakosten die gemaakt zijn in de jubileummaand oktober nog niet toegerekend zijn naar de reguliere 
programmakosten, nagenoeg alle programmakosten van oktober zijn nog te vinden in de indirecte lasten > overige 
organisatiekosten > jubileumkosten, dit zal gecorrigeerd worden. Dat meegerekend is het programma nog ruim E20.000 scherper 
ingekocht, deze bezuiniging op programmalasten is bijna volledig gerealiseerd bij de inkoop van concerten. Relatief gezien is het 
danceprogramma ook scherper ingekocht, de lasten lagen 8,5% lager terwijl het aantal dance-activiteiten met ruim 9% steeg. 
 
Indirecte lasten, beheerlasten personeel 
Bij indirecte lasten zien we een grote totale kostenstijging van E93.130, dit heeft een aantal oorzaken. De twee belangrijkste zijn 
de stijging van E62.732 aan overige personeelskosten en de stijging van E66.658 aan overige organisatiekosten. Beiden houden 
verband met de reorganisatie. In de overige personeelskosten is een bij het exploitatieresultaat genoemde verplichting 
voortvloeiend uit de reorganisatie die immers in december 2011 is doorgevoerd, er is daartoe E49.370 gereserveerd voor 
afvloeiingskosten. De rest van de stijging is veroorzaakt door de vervanging van personeel tijdens zwangerschapsverlof en het 
omzetten van een tweetal arbeidsovereenkomsten naar freelance-overeenkomsten, waardoor in feite deze kosten niet extra zijn 
gemaakt, maar op een andere plek terugkomen in de rekening. De stijging van de overige organisatiekosten zijn deels 
veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt voor juridisch advies ten aanzien van de reorganisatie, maar het grootste gedeelte 
van de verhoging van E66.658, namelijk E65.714, zijn kosten die gemaakt zijn voor het jubileum. Zoals hierboven reeds gemeld 
zal dit bedrag zal nog worden gecorrigeerd op de programmalasten en de jubileumkosten komen dan ongeveer uit op E42.500.  



 
 
Overige indirecte lasten, beheerlasten materieel 
De stijging van huiskosten is niet groot, de huur en de energielasten zijn wat gestegen. Verder zijn de onderhoudskosten aan het 
alarmsysteem gestegen, uiteindelijk is het systeem zelfs vervangen. De vervangingskosten zijn uiteraard niet in deze post terug te 
zien. Wat verder opvalt is de stijging van de post onderhoudskosten gebouw met E2150, deze is volledig toe te schrijven aan 
renovatie/vormgevingskosten aan de cafébar, echter zijn deze kosten 100% gedekt door een sponsorbedrag van Jack Daniels, te 
vinden onder indirecte baten. De algemene marketingkosten zijn in 2011 wat hoger uitgevallen wegens de investering in een 
EKKO portret, een video welke belangrijk was om te maken om belanghebbenden en bezoekers van het jubileumprogramma ook 
in beeld te laten zien waar EKKO staat en waar ze naar toe gaat. 
 
Exploitatieresultaat 
Het gepresenteerde exploitatieresultaat 2011 van E61.956 is een voorlopig resultaat, waarbij dient aangemerkt te worden dat de 
maand december gebaseerd is op een prognose, ook de definitieve sponsoropbrengsten zijn geprognosticeerd. In dit resultaat is 
de saneringsbijdrage van de gemeente Utrecht van E59.000 meegenomen, alsmede is er een verplichting meegenomen van 
E49.370 ten behoeve van frictiekosten die gemaakt zullen worden in 2012 voortvloeiend uit de reorganisatie (afvloeiingskosten). 
Dus, gekeken naar het exploitatieresultaat zonder bijzondere omstandigheden zou EKKO op een resultaat zijn uitgekomen van 
ruim E52.000. Na verrekening van het negatief eigen vermogen op de balans van E53.846 met het exploitatieresultaat van 
E61.956 is per 1 januari 2012 het eigen vermogen E8.110, er van uitgaande dat er een VPB-vrijstelling van toepassing is. 

 
2011 2010 VOORLOPIGE BALANS 2011 
EUR EUR 

ACTIVA   
Vaste activa       
       
Immateriële vaste activa     
Immateriële vaste activa   2.004    4.000  
     
Materiële vaste activa       
Verbouwingen  73.815    86.887   
Inventaris  14.212    8.920   
Apparatuur  57.982    32.569   
   146.009    128.376  
Vlottende activa         
         
Voorraden         
Goederen   9.866    13.066  
         
Vorderingen         
Debiteuren  3.007    6.322   
Overige vorderingen  83.044    72.579   
     86.051      78.901  
     
Liquide middelen   102.409    8.256  
         
Totaal    346.338     232.599  
 2011 2010 
PASSIVA  EUR  EUR 
Eigen vermogen     
Algemene reserve   53.846-   53.590- 
Resultaat boekjaar   61.956    256- 
       
Langlopende schulden           
Leningen o/g   2.084    4.375  
Egalisatiereserve   157.300    113.276  
       
Kortlopende schulden         
Schulden aan kredietmaatschappijen  -      13.991   
Crediteuren  59.537    80.328   
Belastingen  23.722    15.466   
Overlopende passiva  95.585    59.009   
   178.844   168.794 
       
Totaal         
   346.338  232.599 

	  



BIJLAGE 3: ORGANOGRAM EKKO 

 



BIJLAGE 4: OPBOUW ORGANISATIE VOLGENS FLEXIBELE SCHIL 

  AANTAL 
UUR FTE 

 KERN - VAST   

1. Directeur 32 0,84 

2. Facilitair manager 32 0,84 

3. Programmeur 32 0,84 

4. Hoofd productie 20 0,53 

5. Medewerker marketing & PR 20 0,53 

6. Medewerker promotie 16 0,42 

7. Kassa coördinator 6 0,16 

8. Secretariaatsmedewerker 22 0,58 

9. Medewerker verhuur 8 0,21 

 SUBTOTAAL 188 4,95 
 

 SCHIL 1 – MIN/MAX   

10. Onderhoudsmedewerker 12 0,32 

 SUBTOTAAL 12 0,32 
 

 SCHIL 2 – EXTERNE INHUUR: ZZP   

11. Hoofd financiën 6 0,16 

12. Administratief medewerker 6 0,16 

13. Vrijwilligerscoördinator 8 0,21 

14. Coördinator techniek 14 0,36 

15. Systeembeheer 4 0,11 

 SUBTOTAAL 38 1 

    

 TOTAAL 238 6,27 
 

 SCHIL 3 – EXTERNE INHUUR: OPROEP   

 Bedrijfsleiders activiteiten 
 Coördinator eetcafé 
 Barmedewerkers 
 Garderobemedewerkers dance 
 Kassamedewerkers 
 Bedrijfsbeveiliging 
 Geluidstechnici 
 Lichttechnici 
 Stagemanager 

FLEX FLEX 

 

 SCHIL 4 - VRIJWILLIGERS   

 Barmedewerkers 
 Garderobemedewerkers concert 
 Geluidstechnici 
 Lichttechnici 
 Stagemanager 
 Koks 
 Stagiaires 

FLEX FLEX 

	  



BIJLAGE 5: VOLKSKRANT ARTIKEL 25-JARIG JUBILEUM / CROWDFUNDING EKKO VINYL 

 



BIJLAGE 6: SWOT-ANALYSE EN CONFRONTATIEMATRIX 

 
SWOT-ANALYSE 
 
INTERN - sterktes 

S1. sterk merk EKKO als pionier, zowel lokaal, regionaal als landelijk; 
S2. hoge mate van commitment medewerkers; 
S3. gastvrijheid en persoonlijke benadering publiek en artiesten; 
S4. authentieke, intieme locatie. 

 
INTERN - zwakten 
W1. kennis- en arbeidsintensieve programmaformule, niet aanbodgericht maar trendgericht; 
W2. weinig aantal FTE’s in relatie tot hoeveelheid werk; 
W3. doorlopend arbeidsintensief professionaliseringsproces; 
W4. arbeidsintensief onderhoud pand, sfeerbeheer en systemen, in combinatie met beperkt budget; 
W5. afhankelijkheid korte termijn financiering, geen lange termijn financiering. 

 
EXTERN - kansen 
O1. publieksbinding, product dat inspeelt op identiteitsvorming; 
O2. groei bezoekersaantallen en daaraan gekoppelde horeca- en sponsoropbrengsten, door veranderingen muziekindustrie, 

toename belangstelling muziek in het algemeen, toename muzikale alleseters en massaniches in het bijzonder, daarbij: 
digitalisering en online marketing mogelijkheden; 

O3. groei samenwerkingsverbanden; 
O4. groei verhuurinkomsten; 
O5. beter aanbod, door meer open inkoopmarkt, meer aanbieders en benaderbaarheid internationale agenten. 

 
EXTERN - bedreigingen 

T1. groter wordende perceptie van publiek dat muziek gratis is; 
T2. kortere levensduur artiesten en minder hokjes-publiek geeft onduidelijke trendsignalen; 
T3. toename aanbod minder aandacht pers; 
T4. opkomst podia met grotere budgetten, meer inkoopconcurrentie; 
T5. bezuinigingen en verhoging belastingdruk sector podiumkunsten. 

 
 
CONFRONTATIEMATRIX 
 
De confrontatiematrix geeft de kansen en bedreigingen vanuit de externe omgeving afgezet tegen de sterktes en de zwaktes van 
EKKO weer. Hoe kan EKKO kansen benutten door inzet sterktes en verbetering zwaktes en hoe kunnen we zwaktes of 
bedreigingen ombuigen met behulp van de inzet van kansen en sterktes. 
 
Uit de confrontatiemix zijn de volgende hoofdaandachtspunten te herleiden: 
 
(1) Wanneer EKKO in staat is om publiek in te zetten bij het verwerven van meer kennis over de laatste muziekontwikkelingen zal 
het publiek ook een sterkere binding krijgen met EKKO. Het één versterkt het ander. 
 
(2) De pioniersrol van EKKO moet ingezet worden om de groei van samenwerkingverbanden te stimuleren. EKKO is een 
interessante samenwerkingspartner vanwege haar netwerk, haar kennis van de ontwikkeling van een goed muzikaal product en 
haar sterke onderbuikgevoel. EKKO is daarnaast ook een interessante promotionele en personele samenwerkingspartner voor 
andere organisaties doordat ze haar loyale achterban kan aanspreken voor andere, niet EKKO programma’s die wel aansluiting 
hebben met waar EKKO voor staat.  
 
(3) Om meer stabiele verhuurinkomsten te generen is er focus nodig, EKKO zet daarom in op een verhuurmedewerker en een 
uitgebreid verhuurplan.  
 
(4) Dankzij de digitalisering in combinatie met de opkomst van independent boekers is de boekingsmarkt opener geworden. 
EKKO zet in op een arbeidsintensieve strategie om in de boekingswereld nog zich nog meer te profileren als een podium wat 
bouwt aan bands, wat de eerste plek zou moeten zijn voor zowel nationale als internationale bands om door te breken in het 
clubcircuit. Dat betekent dat er veel tijd vrij moet worden gemaakt voor onderzoek en netwerken. 
 
(5) Gezien de reeds kwetsbare financiële positie van EKKO en de momenteel kwetsbare sector waarin EKKO zich begeeft zal 
EKKO nog meer vooruit moeten denken en de verschillende scenario’s moeten uitwerken in plannen. 
	  



38	  Stichting	  EKKO	  
EKKO	  
	  
Aanwezig	  namens	  de	  instelling	  
Marlies	  Timmermans	  (directeur)	  
Pieter	  van	  Adrichem	  (voorzitter	  bestuur)	  
	  
	  
	  

Monitorcommissie	  
Maria	  Wüst	  (voorzitter)	  
Cor	  Schlösser	  
Norine	  Terpstra	  (ambtelijke	  
ondersteuning)	  
Joke	  Dame	  (extern	  secretaris)	  

	  
EKKO	  heeft	  zich	  in	  de	  vijfentwintig	  jaar	  van	  zijn	  bestaan	  ontwikkeld	  tot	  een	  professioneel	  
Utrechts	  poppodium	  dat	  een	  kwalitatief	  hoogwaardig	  aanbod	  combineert	  met	  de	  
belangrijke	  functie	  van	  doorstroompodium.	  De	  monitorcommissie	  is	  positief	  over	  
ontwikkelingen	  die	  EKKO	  heeft	  doorgemaakt.	  In	  een	  sterk	  veranderende	  popmuziekwereld	  
opereert	  het	  podium	  goed	  bij	  de	  tijd	  en	  toont	  het	  inzicht	  in	  de	  potentie	  die	  er	  nog	  in	  de	  
organisatie	  zit.	  EKKO	  heeft	  daarnaast	  belangrijke	  stappen	  gezet	  op	  het	  gebied	  van	  
professionalisering	  van	  de	  organisatie.	  Het	  functioneren	  van	  EKKO	  maakt	  op	  de	  commissie	  
op	  alle	  vlakken	  een	  meer	  dan	  gemiddeld	  goede	  indruk.	  
	  
Het	  poppodium	  weet	  zowel	  schriftelijk	  (jaarplannen)	  als	  verbaal	  goed	  onder	  woorden	  te	  
brengen	  wat	  zijn	  missie	  is	  en	  vanuit	  welke	  visie	  wordt	  gehandeld.	  Het	  heeft	  een	  informatieve	  
en	  prettig	  leesbare	  zelfevaluatie	  geschreven,	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  commissie,	  waarop	  
tijdens	  het	  als	  open	  ervaren	  monitorgesprek	  verhelderende	  aanvullingen	  –	  zowel	  gevraagde	  
als	  ongevraagde	  –	  werden	  gegeven.	  	  
	  
De	  commissie	  heeft	  waardering	  voor	  het	  hoge	  niveau	  van	  ondernemerschap	  dat	  EKKO	  toont.	  
Er	  wordt	  met	  kennis	  van	  zaken	  gezocht	  naar	  een	  goede	  balans	  tussen	  de	  inhoudelijke	  
ambities	  en	  de	  financiële	  en	  organisatorische	  realisering.	  Ook	  de	  visie	  op	  de	  niche-‐publieken	  
–	  het	  steeds	  verder	  versplinterende	  poppubliek	  –	  wordt	  vanuit	  een	  zakelijk	  onderbouwde	  en	  
realistische	  kosten-‐batenanalyse	  ontwikkeld.	  	  
Het	  zelfreflecterend	  vermogen	  van	  de	  organisatie	  is	  sterk	  ontwikkeld;	  daarbij	  worden	  
knelpunten	  goed	  onderzocht	  –	  ‘Er	  is	  al	  een	  behoorlijke	  verantwoordingscultuur	  maar	  die	  kan	  
nog	  beter,	  relevant	  om	  tijdig	  te	  kunnen	  bijsturen’.	  De	  ambitie	  het	  middenkader	  te	  willen	  
versterken	  om	  een	  te	  grote	  afhankelijkheid	  van	  de	  directeur	  te	  vermijden,	  vindt	  de	  
commissie	  lofwaardig.	  	  
	  
Als	  punt	  van	  zorg	  ervaart	  het	  poppodium	  zijn	  negatieve	  balanspositie.	  Door	  een	  eenmalige	  
bijdrage	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  zal	  deze	  echter	  nog	  in	  2011	  opgeheven	  worden.	  	  
De	  commissie	  staat	  positief	  tegenover	  het	  concrete	  reorganisatieplan	  dat	  EKKO	  heeft	  
ontwikkeld	  om	  zijn	  financiële	  positie	  te	  versterken.	  De	  plannen	  om	  het	  personeelsbeleid	  aan	  
te	  scherpen,	  klinken	  overtuigend.	  Dat	  EKKO	  zelf	  een	  reserve	  wil	  opbouwen,	  beoordeelt	  de	  
commissie	  als	  een	  moeilijk	  doch	  verstandig	  streven.	  De	  optimalisering	  van	  de	  horeca	  en	  de	  
verhuur,	  die	  hogere	  eisen	  aan	  het	  gebouw	  stellen	  en	  waaraan	  wordt	  gewerkt,	  zullen	  EKKO’s	  
financiële	  situatie	  zeker	  kunnen	  verbeteren,	  meent	  de	  commissie.	  Daarnaast	  is	  zij	  vol	  lof	  
over	  het	  vrijwilligersbeleid	  waarmee	  EKKO	  de	  laatste	  jaren	  iets	  bijzonders	  heeft	  gecreëerd	  
en	  waarvan	  de	  huidige	  directeur	  de	  waarde	  goed	  onderkent.	  
	  



EKKO	  is	  een	  podium	  met	  veel	  ‘leerplekken’,	  waardoor	  medewerkers	  sneller	  doorstromen	  –	  
tot	  op	  het	  niveau	  van	  de	  programmeurs,	  maar	  ook	  sneller	  de	  organisatie	  verlaten.	  Het	  
bestuur	  van	  EKKO,	  samengesteld	  uit	  leden	  met	  uiteenlopende	  deskundigheden,	  borgt	  de	  
continuïteit	  op	  basis	  van	  een	  duidelijke	  taakverdeling.	  
De	  commissie	  veronderstelt	  uit	  wat	  zij	  kon	  waarnemen	  een	  uitstekende	  samenwerking	  
tussen	  bestuur	  en	  directeur.	  Het	  bestuur,	  dat	  nu	  nog	  maandelijks	  vergadert,	  streeft	  op	  korte	  
termijn	  naar	  meer	  afstand	  dan	  inmiddels	  –	  komend	  uit	  een	  studentenorganisatie	  waarbij	  het	  
bestuur	  alle	  activiteiten	  zelf	  ondernam	  –	  al	  is	  bereikt.	  De	  commissie	  juicht	  dit	  toe.	  
	  
De	  allianties	  die	  EKKO	  is	  aangegaan	  met	  onder	  meer	  het	  Kaasschaafcollectief,	  Herman	  Brood	  
Academie,	  Born	  Digital	  –	  complementaire	  instellingen,	  waardoor	  weinig	  overlap	  optreedt	  –	  
beoordeelt	  de	  commissie	  als	  realistisch	  en	  verstandig.	  	  
	  








