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1. VOORWOORD 
 
 
In een mediatijdperk van hyperbolen groeit de behoefte aan understatements.  
 
2016 was voor EKKO dan ook best een ok jaar. We programmeerden hier en daar wat 
underplayed concerten. Blaudzun, John Coffey en Amber Arcades bijvoorbeeld. En we 
introduceerden enkele nieuwe content en community based dance-concepten. Op andere 
avonden mochten Weval, Palmbomen II, Michael Mayer en Nathan Fake ons nieuwe 
geluidssysteem uitproberen. Ook daar kwamen wat mensen op af.  
 
Dansend op indie en tropical. Overpeinzend op americana. Flirtend in de Fluff Disco, snikkend 
bij singer-songwriters, beukend op One Louder. In een lustrumjaar, maar dat doet er niet zoveel 
toe. Hiphop kwam, Holland Next Model Tekenen deed zijn intrede en Sadar Bahar veroverde de 
Cultfarm. Alles kon in Diep in de Groef en EKKO opende haar deuren voor de leerlingen van 
basisschool De Fakkel. Zo doe je dat namelijk in De Danshal. Want Mensen Zeggen Dingen, 
maar niet alleen op Goede Vrijdag. In dit jaarverslag lees je meer over deze en andere 
activiteiten in 2016. En leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten.  
 
Bij EKKO vinden wij de hoeveelheid bezoekers van een activiteit overigens niet écht belangrijk. 
Wij zijn er niet om avond op avond uit te verkopen. Wij zijn er wel om het onverwachte avontuur 
mogelijk te maken en talent een podium te bieden. Dat kunnen wij alleen dankzij een 
basisfinanciering - in 2016 20,7% van onze inkomsten - van de gemeente Utrecht. Met grote 
dank voor deze ondersteuning konden wij het afgelopen jaar weer volop risicovol en 
vooruitstrevend programmeren. En mochten wij meer dan 75.000 avonturiers verwelkomen.  
 
Zonder de vrijwilligers van EKKO echter geen culinaire creaties van Kunst & Kitchen. Zonder de 
assistentschappen bij EKKO geen Kevin Morby, Together Pangea, Woodie Smalls, Stereo Total, 
Dans Dans, Donnie, Girls Names of één van de andere 97 concerten. En zonder de 
medewerkers van EKKO geen Club Sauvage, No Hits no Glory of één van de andere 125 
dance-activiteiten.  
 
Die vrijwilligers, assistenten en medewerkers van EKKO hè. Die zijn ook best ok.  
 
 
 
Ouke Arts | Bestuursvoorzitter Stichting EKKO  
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2. ACTIVITEITEN & VERHUUR 
 
 
EKKO werd 30 in 2016 en heeft dit feestelijke jaar zeer succesvol afgesloten. Met een flinke sprong 
voorwaarts zowel wat betreft programmering, positionering als vooruitstrevend podium en een 
recordaantal bezoekers. Zonder een specifiek jubileumprogramma is de focus gelegd op 
continuering van de ingezette koers: meer kleine concerten in de stad, een toegankelijkere 
dansprogrammering en scherpe keuzes in het programma met meer topaanbod. Hiermee heeft 
EKKO een ongekende groei gerealiseerd.  
 
 
2.1 Bezoekersaantallen 
In 2016 organiseerde EKKO ongeveer evenveel concerten, echter nam het aantal concerten op 
locatie toe van 13 in 2015 naar 22 in 2016, op een totaal van respectievelijk 103 en 104. 
Daarnaast werden er fors meer danceactiviteiten georganiseerd (140 in 2016 ten opzichte van 102 
in 2015), met name door investering in conceptontwikkeling voor de donderdagnachten. EKKO trok 
mede daardoor in 2016 in totaal maar liefst 40% meer bezoekers dan in 2015. De groei van de 
dansavonden is zeer bepalend geweest (+14.398 bezoekers), maar ook de groei van concertbezoek 
en overige activiteiten, beide +22%, is daarbij niet onbelangrijk. Ook het gemiddelde aantal 
bezoekers per activiteit steeg bij zowel concert als dance, EKKO trok 19% meer concertbezoekers en 
18% meer dancebezoekers. 
 
 
ACTIVITEITEN 2013 2014 2015 2016 
Concert 93 87 103 104 
Dance/Live-Dance 115 116 102 140 
Overig/Talentontwikkeling 36 49 29 72 
Totaal 244 252 234 316 
     
Interne trainingen/workshops 3 6 14 27 
Les-dagdelen HBA 79 100 88 90 
Verhuur overig 24 29 56 71 
     
BEZOEKERSAANTALLEN 2013 2014 2015 2016 
Concert 15303 15502 19026 22512 
Dance/Live-Dance 26155 26107 23775 38173 
Overig/Talentontwikkeling 6422 7826 5800 7681 
Subtotaal publieksactiviteiten 47880 49435 48601 68366 
     
Interne workshops 24 55 105 146 
HBA lessen 168 110 110 110 
Verhuur overig 1560 1546 3753 6179 
EKKO Eetcafe 1742 1857 1918 1552 
Subtotaal overig 3494 3568 5886 7987 
     
Totaal 51374 53003 54487 76353 
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2.2 Concert 
Opvallende ontwikkelingen die EKKO dit jaar heeft gezien is enerzijds het steeds verder groeiende 
aanbod vanuit de boekingskantoren voor de kleinere zalen en anderzijds ook de toenemende vraag 
van grotere artiesten om zogenaamde underplayed-shows. Met de toename van het aantal 
concerten op locatie worden de programmalijnen ook steeds helderder, indie, americana, 
singersongwriters, pop, heavy en hiphop, nagenoeg alle genres komen aan bod en vaak op een 
passende en herkenbare locatie. Hiphop blijft daarbij een uitdaging vanwege een andere 
marktdynamiek, en in het komende jaar zal EKKO daar wereldmuziek aan toevoegen.  
 
Nieuwe artiesten op kleine podia 
Er is een gigantisch aanbod momenteel aan nieuwe bands, de boekingsbureaus strijden hevig om de 
nieuwste talenten in de wereld en zijn zeer gebrand om goede tours te regelen voor nu nog kleine 
artiesten. Het heeft geresulteerd in een verdere toename van gebruik van ACU als externe locatie, 
evenals toenadering richting dB’s voor gezamenlijke shows.  
 
Underplay 
Een recordaantal shows verkocht uit dankzij een interessante ontwikkeling; steeds meer grote 
artiesten kiezen voor een intieme zaal als EKKO. EKKO staat meer en meer bekend als plek die 
relevante artiesten programmeert, laagdrempelig is en geluidskwaliteit bij concerten biedt en waar 
ook veel shows uitverkopen. En niet alleen bij publiek, ook boekingskantoren en artiesten zien de 
kracht van de locatie en organisatie. Want ook artiesten hebben in de keuze voor deze zogenaamde 
underplayed-shows een doorslaggevende rol. Het resultaat is dat er veel groter aanbod aan EKKO 
wordt aangeboden en dat er dus meer grotere shows van artiesten plaatsvinden die al een stap 
verder in hun carrière zijn. Deze stap is de beste marketing die een zaal in feite kan hebben en is 
ondanks de hogere kosten een zeer waardevolle investering om nieuw publiek te trekken. 
 
Hoogtepunten concert 
De shows van Kevin Morby, Together Pangea, Weval, Blaudzun, Woodie Smalls, Stereo Total, John 
Coffey, Dans Dans, Donnie, Amber Arcades, Girls Names en T. Raumschmiere samen met Colin 
Benders en het Le Guess Who? Festival waren de muzikale hoogtepunten voor het publiek en 
organisatie.  
 
Stadsprogrammering 
In 2016 is de stadsprogrammering weer behoorlijk opgeschroefd. In ACU organiseerde EKKO 14 
shows, Molen de Ster en Kargadoor hebben we beiden drie keer ingezet, De Helling was 
uitwijkmogelijkheid voor het snelle uitverkopen van de show van Josef Salvat en in dB’s 
programmeerde EKKO Happyness. Voor de toekomst is een verdere uitbereiding van 
programmering zeker een belangrijk aandachtspunt, onder meer in kerken zoals de Geertekerk en 
Doopsgezinde Kerk.  
 
Utrechts talent op het podium 
Met de releases en losse shows van o.a. Amber Arcades, Femme Vanille, Aafke Romeijn, Postcards 
from Mars, Stillwave, I am Oak, (inmiddels Amsterdammer) Adam & the Relevants, Aestrid, The T.S. 
Eliot Appreciation Society en Falco Benz heeft EKKO ook in 2016 weer een flinke bijdrage kunnen 
leveren aan de potentiele carrières van een groot aantal Utrechtse acts. Ook de ex-HBA studenten en 
nieuwe Utrechters van Emil Landman speelden in het najaar in EKKO.  
 
Samenwerkingen concert 
Voor de concerten op locatie en in een aantal gevallen voor reguliere programmering werkt EKKO 
samen met anderen partijen die qua netwerk en bereik aanvullend zijn op dat van EKKO, in 2016 
waren dat: TivoliVredenburg, ACU, Le Guess Who?, Kargadoor, The Village Coffee & Music, Full 
Spectrum, Nordic Delight, Popronde, Molen de Ster, Stichting Ruis, dB’s, Subroutine, Plato Utrecht, 
Knalland en De Helling. 
 
 
2.3 Dance 
EKKO heeft het afgelopen jaar ingezet op een flinke toename van het aantal nachtproducties. De 
focus heeft daarbij gelegen op de ontwikkeling van concepten voor de donderdagnacht en 
toegankelijkheid. Daardoor is het aantal inhoudelijke internationale boekingen wat teruggelopen.  
Door het aanbod van de dansavonden verder te verbreden heeft EKKO een nieuw studentenpubliek 
binnen weten te halen. Deze nieuwe bewoners van Utrecht komen binnen via laagdrempelige 
dansnachten, waarna ze doorstromen naar de meer alternatievere programma’s.  
 
 



EKKO JAARVERSLAG 2016 | 6 

Externe dansorganisatoren 
> Fluff Disco: Fluff Disco heeft bewezen een steady factor te zijn. De aandacht van de organisatie is 
echter wel steeds meer gefocust op de festivalwereld en grote edities in TivoliVredenburg. Het brede 
publiek dat naar deze avond komt is een aanwinst voor EKKO. > PANN: Na een samenwerking van 
minimaal 12 jaar kwam er dit jaar een einde aan de evenementen van PANN in EKKO de 
organisatie heeft besloten deze activiteit te stoppen om focus te creëren voor hun grootschalige 
evenementen. > Club Rits: De verhuring aan Rits Unzipped is nog steeds rendabel maar inhoudelijk 
gezien niet erg vooruitstrevend. EKKO blijft onderzoeken of er op het gebied van LBGT-avonden 
nieuwe organisatoren of nieuwe concepten zijn. > Club GVD: Het nieuwe concept waar onervaren 
DJ’s de kans maken op hun 30 minutes of fame is landelijk uitgegroeid tot een grote hit onder 
uitgaanspubliek. De achterban van elke amateur-DJ die achter de knoppen gezet wordt zorgt ook 
voor een flinke toeloop. Inhoudelijk zal EKKO in 2017 besluiten of deze avond voldoende aansluit 
bij de kwaliteitsnormen. 
 
Hoogtepunten dance 
De avond met Sadar Bahar (Cultfarm), Weval, Michael Mayer en ook Nathan Fake waren bijzonder 
hoog in kwaliteit en succesvol wat betreft publieksopkomst. Zo ook de Turkish Disco met de Turkse 
DJ’s Mehmet Aslan en Debora Ipekel die tot stand kwam in samenwerking met Anadolu Ekspress, 
HKU Café en De Roze Bunker. 
 
Zaterdagnacht: Diep in de Groef 
De vaste zaterdagavond heeft na jaren stagnatie en zelfs terugloop in 2016 weer nieuw elan 
gekregen met een switch naar een toegankelijkere muzikale invulling. Maar ook de 
marketingstrategie is in samenwerking met het gerenommeerde KesselsKramer heeft sterk 
bijgedragen in de verbetering van het imago en herpositionering van Diep In De Groef. In 2016 
steeg het gemiddelde bezoek van 224 naar 263, een stijging van 17,4%.  
 
Vrijdagnacht  
De verbreding van de dansprogrammering heeft ook op de vrijdagnachten gezorgd voor een 
hogere bezettingsgraad qua bezoekers. Met De Danshal en Fluff Disco heeft EKKO een stevige basis 
voor een brede programmering, aangevuld met incidentele programmering geeft dat een diverse 
programmering voor zowel liefhebbers als nieuwe doelgroepen. Echter zijn de jonge organisatoren 
van deze concepten steeds ambitieuzer wat al snel zorgt voor doordachte groeiplannen voor hun 
concepten met als gevolg dat het verloop van avonden hoger is en EKKO continue moet scouten 
naar nieuw organisatietalent. 
 
Cultfarm heeft een steady jaar gedraaid met headliners zoals Lena Willikens, Beautiful Swimmers, 
Sadar Bahar, Palmbomen II en jubileumkoning Michael Mayer.  
 
Pablo Discobar wist nagenoeg al hun avonden uit te verkopen, de ambitie van deze club was vanaf 
het begin duidelijk dat EKKO niet het eindstation zou zijn voor dit frisse house- & discoconcept, per 
september 2016 zijn ze dan ook verhuist naar Cloud Nine in TivoliVredenburg. 
 
Club Sauvage is een concept dat doorgaans in De Helling plaats vond maar langzamerhand tot de 
conclusie komt dat het zich meer bij EKKO thuis voelt en graag deze locatie toevoegt aan hun 
activiteiten. 
 
Ook Bordello a Parigi is zo’n club die zich niet bindt aan één locatie of enige vorm van structuur. 
Deze organisatoren en EKKO vinden elkaar vanuit de inhoud en relevantie en dat levert interessante 
programmering op. 
 
Goede Vrijdag is een in 2016 nieuw gestart concept van een kunstenaarscollectief uit Utrecht dat 
voorheen in het Brughuisje bij Het Ledig Erf huisde. De avonden zijn een visuele traktatie maar 
muzikaal en qua ondernemerschap nog zoekend naar visie. Een aandachtspunt voor 2017. 
 
Donderdagnacht 
Met de introductie van een aantal nieuwe concepten heeft EKKO nu ook op donderdagnacht een 
stabiel aanbod.  
 
Het kersverse concept No Hits no Glory was direct bij de introductie in januari een schot in de roos, 
het poppy-alternatief voor de Pop-o-matic (TivoliVredenburg) bleek een publiekstrekker van jewelste 
en is per september qua intensiteit opgehoogd van één naar twee keer per maand. 
 
Funkyzeit bracht house en techno op de donderdagnacht en heeft een volledig kalenderjaar in EKKO 
meegedraaid. Ondanks het relatieve succes heeft EKKO eind 2016 besloten in het nieuwe jaar niet 
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verder te gaan met het concept om ruimte te maken voor programma dat dichter bij het EKKO-
profiel ligt. 
 
Met de HKU hebben we wederom een dance-concept ontwikkeld in samenwerking met een 
projectgroep, daaruit is het concept Democratic Disco ontsproten. Conceptueel gezien interessant, 
echter muzikaal te zwak om voort te zetten. 
  
 
2.4 Overig 
EKKO heeft in 2016 het aantal non-muziek activiteiten flink opgeschroefd met een aantal nieuwe, 
zeer succesvolle concepten zoals Mensen Zeggen Dingen en met een serie events in het café van 
EKKO in samenwerking met de HKU onder de noemer HKU-Café waaronder Holland Next Model 
Tekenen, HKU Gamenight en Illustration Night.  
 
 
2.5 Muziekeducatie  
Op het gebied van muziekeducatie stond het jaar 2016 voor EKKO in teken van een eerste 
kennismaking met muziekeducatie en scholen in het primair onderwijs en het onderzoeken van de 
mogelijke rol van EKKO voor muziekeducatie.  
 
In het voorjaar van 2016 heeft EKKO een eerste muziekeducatief project georganiseerd in 
samenwerking met Basisschool De Fakkel en De Effenaar. EKKO bood aan groep 6, 7 en 8 twee 
lessen aan van muziekeducatieprogramma ‘Popmuziek is overal’, dat ontwikkeld is door De 
Effenaar. In al deze lessen staat popmuziek centraal. Belangrijk is dat de lessen worden gegeven 
door echte artiesten, om de kwaliteit te waarborgen en zo de verbeelding van kinderen aan te 
spreken. Leerlingen kregen muziekgeschiedenisles van Danny van Tiggele (Mister and Mississippi) en 
muziekles van Loes Wijnhoven (Clean Pete). De lessen werden gevolgd door een concert in EKKO, 
gegeven door Clean Pete. Deze lessen vormden voor EKKO een pilot om het cultuureducatie-beleid 
verder te kunnen ontwikkelen passend binnen het EKKO-profiel. 
 
Omdat deze eerste pilot erg succesvol bleek heeft EKKO het educatieproject ‘Zo doe je dat’ 
ontwikkeld in het najaar. In dit project gaan leerlingen zelf aan de slag bij EKKO, zowel voor als 
achter de schermen. De leerlingen maken hun eigen productie in EKKO, ze verzorgen zowel de 
optredens als de hele productie ervan: marketing, techniek, decoratie en horeca. Het verkrijgen van 
een totaalbeeld van een evenement en het zelf doen staan hierbij centraal. ‘Zo doe je dat’ bestaat uit 
een reeks van drie lessen, waarbij de laatste les in het teken stond van de organisatie van het event 
zelf. Ook dit project voor het eerst met Basisschool De Fakkel als pilot uitgeprobeerd. EKKO heeft bij 
het ontwikkelen van dit project nauw samengewerkt met Cultuurknooppunt Utrecht.  
 
Verder heeft EKKO gekeken naar verschillende financieringsmogelijkheden voor  
cultuureducatieprojecten in de toekomst, naar een eerste uitbreiding van de samenwerkingspartners 
en heeft EKKO een assistentschap educatie ontwikkeld, een vrijwillige functie die per 1 januari 2017 
is omgezet naar en dienstverband.  
  
 
2.6 EKKO Expo 
Al jaren organiseert EKKO iedere twee maanden een nieuwe expositie in het café, doorgaans van 
één veelbelovend talent of lokale organisatie. De exposities in 2016 werden waar mogelijk 
gekoppeld aan een programma-activiteit of passende thematiek. Zo had de eerste expositie van 
2016 een verwijzing naar het jubileum van EKKO met 30 jaar oude beelden. Hieronder een 
toelichting op deze en andere exposities in EKKO in 2016.  
 
Februari + maart 2016 - Wisse Ankersmit 
Wisse Ankersmit, een ontwerper met wortels in Utrecht. In zijn vroege jaren door het hele land en 
richting de Antillen gewoond, maar sinds kort weer terug te vinden in de stad. 
In zijn collages vaak zoekend naar onrealistische situaties binnen de werkelijkheid. Een 
spanningsveld gecreëerd vanuit beeldarchief, resulterend in een uiteenlopende context. Het 
terugkerende element in zijn collages is “tijd”, mede door het gebruik van beelden uit tijdschriften 
die al snel meer dan 30 jaar oud zijn. 
 
April + mei 2016 - De Invloed 
De Invloed was een kostuumproject van Joep Gerrits, gefotografeerd door Thijs Hupkens. 
In deze serie portretten vertegenwoordigden vijf gekostumeerde figuren bekende soorten drugs. De 
kostuumontwerpen baseerde Joep op de lichamelijke en psychologische effecten van de middelen en  
het maatschappelijke imago daarvan. 
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Juni + juli 2016 - Have A Nice Weekend 
Er is geen betere manier om het weekend in te luiden dan met de ‘Have a nice weekend’-serie op 
Vormplatform. Hierin staan de meest toffe, bizarre en mooie foto’s van de week. Vormplatform 
breidde zich uit en vierde dit op vrijdag 3 juni met een Have a nice weekend Release Party. 
 
Augustus + September 2016 - Daniël Roozendaal (Cultfarm) 
Daniël Roozendaal is een in Utrecht geboren (1984) en getogen illustrator. Sinds 2012 creëert 
Daniel de identiteit voor Cultfarm, een dansavond in EKKO die verschillende elektronische genres de 
gelegenheid geeft om zich uitgebreid te laten horen. Waar Daniël in de visuele identiteit de eerste 
paar seizoenen de nadruk legde op het ‘farm’-gedeelte uit de naam Cultfarm (beeltenissen van 
boerderijdieren), kwam deze later op het ‘cult’-aspect te liggen (beeltenissen van verschillende 
muziekculturen). 
 
Oktober 2016 - Atypical 
Atypical, een project van grafisch ontwerpers Mischa Appel, Thomas van de Geest & Michaël 
Jovanovic. "Als ontwerper heb je tegenwoordig geen restricties meer. Alles kan en mag, qua 
technologie, formaat en mogelijkheden." In Atypical bevragen zij deze stelling met zes werken die 
gebaseerd zijn op restricties. Op het gebied van kleur, beeld en formaat dagen zij zichzelf uit om 
meer terug naar de basis te gaan. Dit komt tot uiting in zes verschillende werken met typografie als 
uitgangspunt. 
 
November + December - De Dakhaas: Nachtmerries 
De Dakhaas is een onafhankelijk magazine over Utrecht, met veel aandacht voor grafisch ontwerp, 
fotografie en illustratie. De nieuwste editie staat helemaal in het teken van de nacht. De redactie 
vroeg zes illustratoren om hun ergste nachtmerrie in beeld te brengen. In EKKO was te zien waar 
Nastia Cistakova, Job Kind,Nick Liefhebber, La Nonette, Bobbi Oskam, Gus Moystad en Isa van 
Weert gillend van wakker schoten. 
 
> In de bijlage is een beeldend overzicht van bovengenoemde exposities te vinden. 
 
 
2.7 Verhuur 
Waar de terugloop van activiteiten van de Herman Brood Academie een punt van aandacht was 
aan het begin van 2016, hebben we met een nieuwe samenwerking op programmagebied met de 
Herman Brood Academie voor het studiejaar de huuropbrengst weer kunnen laten stijgen. Naast de 
Herman Brood Academie is er in 2016 ook een nieuwe samenwerking gestart met de onlangs 
verhuisde HKU opleiding Muziek en Technologie die sporadisch gebruik maken van de faciliteiten 
van EKKO. 
 
Het aantal overige verhuren is in 2016 iets toegenomen, echter waren dat voornamelijk kleine 
verhuringen. Door de uitbreiding van eigen programma, dat gedeeltelijk ook aan het begin van de 
week plaatsvindt, is er soms minder ruimte voor hurende partijen. Wel is er meer interesse vanuit 
studie- en studentenverenigingen, waar de mogelijkheid tot het huren van EKKO zich rond praat en 
ook het vernieuwde horeca-aanbod en mogelijkheden met de keuken bieden voor huurders een 
gewenste extra. 
  
  



EKKO JAARVERSLAG 2016 | 9 

3. MARKETING & PR 
 
 
3.1 Marketingstrategie 
Het marketingbeleid van EKKO bestaat uit merkgerichte en productgerichte marketing. In 2016 is er 
een kleine verschuiving in gang gezet, om de balans tussen de twee marketingpijlers te 
optimaliseren. Daarnaast is de grote uitdaging om met de verbreding van EKKO in aanbod het 
profiel scherp te houden.  
  
 
3.2 Merkgerichte en productgerichte zichtbaarheid 
Voor een goede balans tussen zichtbaarheid creëren voor EKKO als merk en aandacht voor de 
verschillende producties van EKKO en het vertellen van het verhaal erachter, bestonden de 
belangrijkste activiteiten in 2016 uit: de grotere online & offline campagnes, uitvoeren van gerichte 
promotie, flyeren op relevante locaties, advertenties bij doelgerichte (online en fysieke) magazines, 
zoals Gonzo, Subbacultcha, DJ Broadcast, The Daily Indie, digitale nieuwsbrieven en 
samenwerkingsverbanden met lokale initiatieven en online mediapartners. Sinds 2016 wordt er wel 
een terugloop geconstateerd in relevante kanalen, mede daarom initieerde EKKO op haar 30e 
verjaardag (8 januari 2016) Uitgeverij EKKO: een online kanaal waar zo nu en dan de achtergrond 
van een artiest, DJ of scene uitgelicht wordt.  
 
Zichtbaarheid in de stad  
Drukwerk werd verspreid in Utrecht op relevante locaties. Er werd ook gericht geflyerd en gebannerd 
bij concerten, dansavonden en evenementen van EKKO zelf en bij andere Utrechtse locaties en 
festivals, waaronder in 2016 bij TivoliVredenburg, dB's, ACU, Klein New Orleans, 
Bevrijdingsfestival Utrecht, De Beschaving, Smeerboel en Le Guess Who? Er werden 
maandoverzichten gedistribueerd voor de algemene zichtbaarheid. Evenement-specifieke en 
algemene ‘wildplakposters’ werden op legale wijze geplaatst in en rondom het centrum van Utrecht 
op de daartoe toegestane plekken. Er zijn, verdeeld over het jaar, zes A0-campagnes ontwikkeld, 
ieder met een specifieke boodschap, maar allemaal met als doel EKKO te laten zien in het 
straatbeeld. Deze campagnes werden ondersteunt met een online vertaling.  
  
> In de bijlage zijn de campagnes en een selectie van andere posterontwerpen te zien. 
 
 
Zichtbaarheid festivals & podia  
Zichtbaarheid is verworven op festivals waar een overeenkomstige doelgroep te vinden is door het 
verspreiden van flyers en posters waar mogelijk en advertenties in programmaboekjes. In 2016 zijn 
een of meerdere hiervoor genoemde uitingen ingezet bij de festivals Grasnapolsky, Motel Mozaique, 
Smeerboel, Best Kept Secret, Into The Great Wide Open, Incubate en Le Guess Who?. 
De zichtbaarheid bij podia genereerde EKKO met het distribueren van drukwerk, het gericht flyeren 
bij de in- en uitloop van evenementen en online via nieuwsbrieven en social media. 
 
Productgerichte aanpak  
Sinds zomer 2015 heeft EKKO ondersteuning op marketing vanuit het programmateam omdat daar 
veel doelgroepspecifieke kennis en ervaring aanwezig is. De assistent concert-programmeur promoot 
de concerten in samenwerking met een tweetal stagiairs. En de dance-programmeur nam een 
selectie van dansavonden voor zijn rekening, in december 2016 werd het promoten van de 
dansavonden overgeheveld naar een nieuwe dance-marketeer.  
 
Dance  
Mede vanwege het groeiend aantal studenten en de kansen die dat met zich meebrengt, 
programmeert EKKO meer danceconcepten dan voorheen. Om studenten kennis te laten maken met 
EKKO zijn er in 2016 meerdere toegankelijke avonden ontwikkeld die het community-based 
dansaanbod verder hebben versterkt. Hierbij draait het meer om de totaalbeleving dan om 
hoogstaande en vernieuwende programmering, zoals de content-based concepten. Dat vraagt 
eveneens om een meer generieke promotionele aanpak. Deze verschuiving gaf een andere balans in 
de uitstraling van EKKO naar buiten toe, zodoende is de bewaking van het scherpe EKKO-profiel 
een belangrijk aandachtspunt geworden.  
 
Concert 
EKKO programmeert voornamelijk artiesten die nog niet bij het grote publiek bekend zijn, en 
daardoor meer achtergrondinformatie behoeven. In 2016 werd er ingezet op samenwerkingsacties 
met media en (lokale) partijen. Denk hierbij aan winacties of een activiteit in samenwerking met de 
betreffende band of artiest, zoals een reportage. Er wordt goed contact onderhouden met de 
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boekers voor een gericht promotieproces. Daar waar mogelijk werden shows aan elkaar gekoppeld 
in de promotie, om zo een sterkere campagne te kunnen lanceren. In 2016 nam het aanbod van 
gerichte, online kanalen verder af. Invloedrijke websites verdwenen of wijzigden hun koers. Mede 
hierdoor is ervoor gekozen om meer in te zetten op social media-ads en het gericht adverteren via 
Google Adwords. Sommige artiesten hebben meer inhoudelijke duiding nodig richting publiek, in 
dergelijke situaties worden artikelen geplaatst op de online uitgeverij van EKKO.  
 
(Eet)café  
Het eetcafe werd gepromoot via de website, reserveringstool Couverts, social media, posters en 
online advertenties via Facebook, Instagram en Google.  
 
Expo  
De tweemaandelijks wisselende exposities kregen aandacht via een eigen sectie op EKKO.nl met 
daarbij een volledig archief van exposities uit het verleden. Bij het ophangen van een nieuwe 
expositie werd de betreffende expo uitgelicht via social media. Een paar keer was het haalbaar 
goede aanknopingspunten te maken met bepaalde media. Denk hierbij aan Glamcult, Fontanel, 
Kapitaal, Vormplatform en De Dakhaas. Daar waar mogelijk werd de expositie gekoppeld aan een 
evenement in EKKO, waardoor er ook extra promotie-mogelijkheden ontstonden.  
 
 
3.3 EKKO online 
De basis van de online activiteiten van EKKO is de website www.ekko.nl. Deze biedt alle relevante 
informatie over evenementen, het (eet)café en de exposities. Een afgeleide van de website is de 
digitale nieuwsbrief. De algemene nieuwsbrief wordt iedere laatste donderdag van de maand 
verstuurd naar de abonnees. Sinds 2016 worden er daarnaast gerichte, extra nieuwsbrieven 
gestuurd naar kaartkopers van specifieke evenementen. Om dit proces en de continuïteit hiervan te 
monitoren is er eind 2016 onderzoek gedaan naar een passend CRM-systeem dat naast de 
nieuwsbrieven zowel het ticketingsysteem, als Facebook, Instagram, Google Adwords en website-
bezoeken aan elkaar koppelt. Dit gaat ervoor zorgen dat data meer inzichtelijk wordt waardoor 
acties, zowel online als offline, beter meetbaar gaan worden en het publiek efficiënter benaderd kan 
worden. Het systeem wordt uitgerold in 2017. 
 
Statistieken website & nieuwsbrief 
Het aantal bezoeken aan de website is ten opzichte van 2015 flink toegenomen: 284.123 in 2016 
versus 215.992 het jaar daarvoor (+31,5%). Het aantal gebruikers nam ook behoorlijk toe; met 
maar liefst 47,7% naar 177.579. EKKO ontving dus relatief meer nieuwe bezoekers op de website: 
In 2015 was dit 52,5%, in 2016 60,2%. Het is aannemelijk dat deze absolute groei mede is 
ontstaan, naast het aanbieden van meer evenementen t.o.v. het jaar ervoor,  door de inzet van 
Google Adwords. Om te analyseren wat het concrete gevolg is van deze online toename, wordt in 
2017 ecommerce geïnstalleerd.  
 
Er zijn een kleine 2000 abonnees op de algemene, maandelijkse nieuwsbrief. Ieder jaar wordt er 
een grote schoonmaak gehouden in het ledenbestand, zodat enkel echt geïnteresseerden informatie 
krijgen.  
 
Social media 
De belangrijkste social media voor EKKO zijn Facebook, Instagram en Twitter. Een aantal 
belangrijke resultaten in 2016: 

-‐ Facebook: EKKO begon het jaar 2016 op Facebook met 16.448 likes. Aan het einde van 
het jaar waren dit er 21.286. Dat zijn dus 4.838 likes meer, het jaar ervoor kende een 
stijging van 3.019 likes. 

-‐ Het gemiddelde organische (niet betaalde) bereik is toegenomen t.o.v. 2015: 5.396 om 
3.124. Het gemiddelde betaalde bereik: 5.405 om 2.136. 

-‐ Instagram: ruim 3.000 volgers heeft EKKO op Instagram op moment van schrijven. In 2015 
waren dit er 1.384.  

-‐ Op Twitter heeft EKKO op moment van schrijven 9.743 volgers. In 2015 waren dit er 
8.899. Het jaar ervoor werd er een stijging waargenomen van 1.600 volgers. De relatief 
iets kleinere groei lijkt gelieerd te zijn aan de trend die bij Twitter zichtbaar is: het sociale 
medium daalt qua actieve gebruikers. Het inzetten van Twitter is voornamelijk interessant 
voor programmering met een wat oudere doelgroep. Twitter wordt bij EKKO enkel nog 
ingezet voor programma-aankondigingen en belangrijke updates. 

-‐ Niet ingezet, maar wel goed om te benoemen, is entertainmentplatform Snapchat. Snapchat 
wint aan populariteit onder jongeren en is in sommige segmenten zelfs groter dan 
Facebook. Gericht targeten en adverteren is op dit platform echter niet mogelijk voor lokale 
partijen. Daarnaast lijkt het erop dat veel jongeren weer meer terug- of overgaan op 
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Instagram vanwege de nieuwe verhalen-functie, een functionaliteit waar Snapchat groot 
mee is geworden. EKKO blijft de ontwikkelingen volgen en past de koers aan waar en 
wanneer nodig. 

 
 
3.4 Samenwerking 
Er zijn diverse lokale partners in de stad waar veel mee wordt samengewerkt. Met koffiezaak The 
Village organiseerde EKKO instores, winacties, een speciale koffie en meerdere edities van 
punkavond-concept One Louder. Zeefdrukwerkplek Kapitaal zorgde ervoor dat bezoekers van 
evenementen ‘s nachts naar EKKO gingen voor de nachtprogrammering. Platenzaak Plato verkoopt 
fysieke tickets van EKKO’s evenementen, met kledingwinkel Klijs&Boon en Utrechtse ontwerper The 
Things We Are werd een Jaarkalender geproduceerd tijdens de feestmaand en met hogeschool HKU 
werd het HKU-Café vormgegeven, enerzijds een project waarin HKU-studenten zich kunnen 
ontwikkelen, anderzijds een mooie kans voor EKKO om deze interessante doelgroep aan te spreken. 
 
 
3.5 Relatiemarketing 
Sinds 2014 geeft EKKO jaarlijks een relatiegeschenk uit. In 2014 was dit een EKKO-boek over de 
jaren 2012 t/m 2014, in 2015 was dit een A1-jaarkalender plus, in het kader van het 30-jarig 
jubileum, een sjaal met ansichtkaart waarin het team van EKKO een ode bracht aan haar 
verledenals studentenvereniging.  
 
> In de bijlage wat beelden van de relatiegeschenken en een aantal dankbare ontvangers en 
inmiddels EKKO-supporters.  
  
 
3.6 Ticketing  
Online werden tickets verkocht via de eigen website, op iedere evenementenpagina is daartoe een 
ticketknop te vinden. Ook via de Facebook-pagina van EKKO kunnen tickets worden gekocht. 
Fysieke kaarten kunnen aan de deur worden gekocht tijdens openingstijden en bij The Village en 
Plato. Sinds 2012 worden er ook combitickets verkocht, waarmee de kopers met korting kunnen eten 
bij EKKO wanneer ze een concert gaan bezoeken. Dat waren er in 2016 428 stuks, verdeeld over 
46 concerten. In 2015 waren dit er 358, bij totaal 31 concerten. 
 
 
3.7 Publieksonderzoek 
In samenwerking met professor Populaire Muziek en Jeugdcultuur Tom Ter Bogt van de Universiteit 
Utrecht heeft EKKO als doel gesteld de methodiek van het kwantitatieve publieksonderzoek te 
verbeteren, gericht op het effectief omzetten van data naar betrouwbare en bruikbare informatie. In 
2016 is er een begin gemaakt met een eerste, verkennend publieksonderzoek. Deze wordt afgerond 
in de eerste helft van 2017.  
 
EKKO leert haar publiek ook beter kennen door de data-analyses. Gezien de hoeveelheid aan 
beschikbare data die inmiddels is opgebouwd wordt per 2017 een CRM-systeem ingezet.  
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4. PRODUCTIE & FACILITAIRE ZAKEN 
 
 
4.1 Productie  
 
De afgelopen jaren heeft EKKO grote stappen gezet ten opzichte van de productievoorbereiding. 
Zowel met bands, boekingskantoren als hotels en vervoersbedrijven heeft EKKO gewerkt aan een 
verbeterd en soepel voorbereidingsproces. In 2016 is dit traject afgerond en de focus verlegd naar 
de interne communicatie en informatievoorziening. Met ondersteuning van een productieassistent 
alsook een kleine urenuitbreiding van de coördinator profuctie gedurende het jaar is de druk op de 
afdeling productie afgenomen.  
 
 
4.2 Techniek 
 
Medewerkers en opleiding 
Al jaren ziet EKKO de ontwikkeling waarbij het lastiger is om vrijwilligers te werven en te behouden. 
In 2016 is dat in een versnelling geraakt, enerzijds door de grote vraag van TivoliVredenburg, maar 
ook door de toenemende kwaliteitseisen. EKKO heeft hierop geanticipeerd door vanaf april meer 
freelance technici in te huren. Dit was noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen realiseren. 
Wel heeft EKKO deze stap tegelijk gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Dat is zichtbaar op de 
avonden zelf en binnen de opleiding van nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen nu les van mensen met veel 
meer ervaring dan voorheen, waardoor het niveau van vrijwilligers merkbaar is verbeterd. Ook is de 
motivatie daardoor gegroeid: vrijwilligers geven aan het juist te waarderen dat de eisen wat hoger 
zijn en tegelijk de opleiding beter gestructureerd is. Op inhoud dus vooral winst, financieel beteken 
het echter wel een flinke verandering binnen EKKO. 
 
In het opleidingstraject heeft EKKO nu ook de veiligheidsinstructie op basis van collectief vastgestelde 
richtlijnen meegenomen. Er is via een checklist een borging naar alle nieuwe medewerkers. EKKO is 
hiermee één van de eerste podia in Nederland die dit landelijke initiatief toepast.  
 
In de zomer van 2016 zijn de functioneringsgesprekken geïntroduceerd. De resultaten waren goed, 
medewerkers kunnen hierin ook aangeven wat ze anders zouden willen.  
 
Investeringen techniek  
De geplande update is gerealiseerd en dat heeft EKKO direct gemerkt, bands en (bezoekende) 
technici zijn er zeer over te spreken. Die geluiden komen inmiddels ook via boekers terug, en dat is 
van groot belang. Het sterkt de inkooppositie van EKKO, met name voor het hogere segment. 
Daarnaast is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van onderhoud waardoor EKKO ook een nóg 
fijnere werkplek is geworden. 
 
Helaas is met de update er voor de dance-activiteiten niet veel verbeterd: de norm waar EKKO zich 
aan moet houden is nog steeds te krap om écht goed hedendaags te kunnen programmeren.   
 
Geluidskwaliteit  
Er is opnieuw veel tijd gestoken in de geluidskwaliteit bij dance-avonden. Onderdeel van dit proces 
was de isolatie richting de nieuwe buren. Die is verbeterd, vervolgens is EKKO binnen de wettelijke 
normen opnieuw gaan kijken wat er haalbaar en nodig was. Dit proces wordt voortgezet in de 
plaatsing van een nieuw geluidssysteem. Hier zal in begin 2017 een groot accent op liggen. 
 
Samenwerking  
EKKO is in 2016 actiever gaan programmeren op andere locaties. Dat voegt, ook voor de technici, 
een interessante dimensie toe aan de programmering. De grotere diversiteit in locaties verbreedt de 
leeromgeving. 
 
 
4.3 Horeca & faciliatire zaken 
 
 
Verbetering faciliteiten & investeringen 
In 2016 zijn er behoorlijk wat investeringen gedaan om de kwaliteit van service verder te 
verbeteren. De belangrijkste twee aanpassingen zijn de verbouwing van de keuken en toiletgroep. 
Met deze aanpassingen voldoet de nu half-open keuken weer aan de (hygiëne-) eisen van deze tijd. 
Dat geldt tevens voor de toiletgroep waarbij gekozen is voor een gender-neutrale opzet om naast 
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maatschappelijke ontwikkelingen tevens de ruimte efficiënter in te kunnen delen. Naast deze grote 
aanpassingen is er in 2016 geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem en brandmeldinstallatie. Ook is 
het EKKO-team verhuist naar een groter kantoor helemaal bovenin het pand, met deze stap is tevens 
de kantoorinventaris ge-upgrade. 
 
Eetcafe 
De kwaliteit van het eetcafé is de laatste jaren sterk verbeterd, sinds eind 2015 is het dan ook drie in 
plaats van twee dagen per week geopend, ook de combi-tickets eetcafé-concert zijn erg populair. 
Na de verbouwing van keuken is EKKO teruggekomen met een andere menu-opzet. Om de kwaliteit 
in de keuken verder te verhogen en constant te houden is er ook gekeken naar de constructie. Kunst 
& Kitchen krijgt meer verantwoordelijkheid voor de omzet en pacht de keuken vanaf de heropening 
in november. In ruil voor deze pacht krijgt deze horeca-ondernemer de volledige foodomzet, EKKO 
behoudt de drankomzet en blijft verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers in de keuken.  
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5. PERSONEEL & ORGANISATIE 
 
 
5.1 Personeel 
De organisatie van EKKO kent een flexibele schil, waarbij het vaste kernteam dat nodig is, ongeacht 
gebruikelijke schommelingen in aantal activiteiten, in loondienst is. Daarnaast zijn er een aantal 
mensen die wel tot de kern behoren, maar onregelmatig werken en waarbij de invulling minder 
gekoppeld is aan een specifiek persoon en zodoende als zelfstandige betrokken zijn. 
 
De eerste schil buiten de kern betreft de betaalde medewerkers gekoppeld aan activiteiten die een 
bepaalde mate van verantwoordelijkheid dragen, deze personen zijn in dienst bij een Payroll-
organisatie of zelfstandig, dit zijn de bedrijfsleiders, barhoofden, garderobe- en kassamedewerkers 
en de technici die inwerktrajecten begeleiden of die meer dan 3 diensten per maand draaien. 
 
Daarnaast zijn er een groep vrijwilligers die als assistent meedraaien met de staf op kantoor en 
daarvoor na een proeftijd een onkostenvergoeding krijgen. 
 
De laatste schil betreft de vrijwilligers die actief zijn in de functies licht- en geluidstechniek, 
stagemanager, kok, barmedewerker en publiciteitsmedewerker. 
 
FTE loondienst & ZZP kernteam eind 2016, niet activiteitgebonden: 
 
KERN - LOONDIENST 
  Functie Naam Uur p/wk 

1 Directeur Marlies Timmermans 32 
2 Programmeur Eduard Versteege 32 
3 Medewerker Productie Rik de Graaf 26 
4 Medewerker Marketing & PR Lars Terhorst 32 
5 Programmeur Dance Matthijs Mom 20 
6 Assistent programma Jacob Hagelaars 12 
7 Kassacoördinator Susan Verdouw 6 
8 Vrijwilligerscoördinator Feike ter Wal 28 
9 Facilitair Manager Karim Lasqad 32 

KERN - ZZP 
 Functie Naam Gemiddeld p/wk  

1 Controller Wouter Baas 6 
2 Administratief medewerker Mark Gijsen 6 
3 Coördinator techniek Arthur Duijzers 14 
 
 
Het aantal FTE’s van het kernteam bedroeg begin 2016 5,97 + 0,68 = 6,65 FTE en eind 2016 5,79 
+ 1,03 = 6,82 FTE. Gemiddeld was het in 2016 6,05 FTE. 
 
Coaching & deskundigheidsbevordering 
EKKO is een leeromgeving en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om in het team te 
investeren. De ontwikkeling van medewerkers moet verder gaan dan enkel het bieden van 
leerplekken. In 2016 is weer meer geïnvesteerd in coachingstrajecten en deskundigheids-
bevordering voor het vaste team. Met name individuele- en teamcoaching heeft veel aandacht 
gekregen, dit om de persoonlijke ontwikkeling alsook de samenwerking verder te optimaliseren. 
Bijkomend voordeel is dat het positief bijdraagt aan de motivatie en teamchemie. 
 
 
5.2 Vrijwilligers 
Het gemiddeld aantal vrijwilligers is gedaald in 2016 van 150 vrijwilligers naar 115, daarnaast 
daalde ook het aantal actieve vrijwilligers. Er is ook meer doorgroei geweest naar betaalde functies, 
dus het betreft niet enkel verloop. Ondanks dat een verhoging van actieve inzet vrijwilligers nog 
altijd het doel is is EKKO in 2016 toch genoodzaakt geweest om meer krachten extern in te huren. In 
2017 zal EKKO nader onderzoeken hoe hier in de toekomst mee om te gaan. 
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Leeromgeving 
In het kader van de professionalisering wil EKKO meer ondersteuning bieden aan vrijwilligers wat 
betreft ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het afgelopen jaar zijn daartoe het aantal 
trainingen verhoogd na afloop van het inwerktraject- om te zorgen dat vrijwilligers zich kunnen 
blijven ontwikkelen en mogelijk door kunnen groeien richting een andere functie of assistentschap. 
Alle bar-, geluid-, keuken-, licht- en stagemanagementvrijwilligers hebben het afgelopen jaar de 
kans gekregen om deel te nemen aan een aantal workshops en trainingen, variërend van sociale 
hygiëne tot een workshop lichttechniek en van een dj-cursus tot een bartraining. In 2016 heeft EKKO 
een aantal nieuwe assistentschappen gecreëerd en de profielen van bestaande assistentschappen 
aangescherpt. 
 
In 2016 zijn er twee assistenten doorgegroeid naar een voor hen gecreëerde betaalde functie 
binnen EKKO, voortbordurend op hun assistentschap. Uit de vrijwilligersgroep zijn er vier nieuwe 
assistenten aangenomen en zijn er twaalf mensen intern doorgestroomd van een vrijwillige naar een 
betaalde functie op de werkvloer. 
 
Vrijwilligersraad 
In 2016 zijn het vrijwilligersprotocol en alle functieprofielen herzien waardoor duidelijker is 
geworden welke werkzaamheden en competenties bij verschillende functies worden verwacht. 
Samen met de vrijwilligers is gekeken waar kansen liggen en hoe men zich als individu, maar ook 
als team beter kan ontwikkelen. Ook de vrijwilligersraad die sinds 2016 actief is heeft hieraan 
bijgedragen. Deze raad is een afspiegeling van alle vrijwilligersdisciplines binnen EKKO en dient als 
vertegenwoordiging en klankbord bij het nemen van beslissingen omtrent vrijwilligersbeleid. 
  
 
5.3 Bestuur 
De huidige bestuurssamenstelling en rolverdeling: 

- Ouke Arts (voorzitter);  
- Jan-Willem Vroege (penningmeester);  
- Paula van den Elsen (secretaris);  
- Wouter Smit (algemeen bestuurslid);  
- Maurice Spijker (algemeen bestuurslid);  
- Suzanne Meijers (algemeen bestuurslid). 

 
Alle functies in het bestuur van EKKO zijn onbezoldigde functies. Begin 2017 heeft het bestuur 
vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn afscheid genomen van Wouter Smit als 
bestuurslid. Het bestuur bedankt Wouter voor zijn grote betrokkenheid bij EKKO en zijn 
onophoudelijke constructief-kritische blik. Eveneens begin 2017 is het bestuur versterkt met het 
toetreden van Paul Adriaanse, die als algemeen bestuurslid in het bijzonder aandacht zal hebben 
voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan huisvestingszaken.  
 
Besturingsmodel 
EKKO hanteert het bestuursmodel als besturingsmodel. Dit is een weloverwogen keuze die past 
bij de omvang van EKKO en de gedelegeerde uitvoering door een directeur. Het bestuur is een 
collegiaal bestuur, waarin de verantwoordelijkheid voor beleid, toezicht en verantwoording op 
basis van onderlinge afstemming wordt gedragen. In principe heeft ieder bestuurslid een 
gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid, waarbij de stem van de voorzitter bij het staken van de 
stemmen doorslaggevend is. De procedurele gang van zaken op bestuursniveau is vastgelegd in 
een bestuursreglement. Als leidraad bij het delegeren van de uitvoering aan een directeur is een 
directiereglement opgesteld. 
 
Uitkomsten bestuursevaluatie 
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen en bespreekt samen met de directeur de ontwikkelingen 
binnen EKKO. Naar gelang de agenda worden ook andere medewerkers van EKKO gevraagd 
om deel te nemen. Vaste onderwerpen op de bestuursagenda zijn de kwaliteit, strategie, het 
team van medewerkers en vrijwilligers en het ondernemerschap inclusief de financiële stand van 
zaken. Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen effectiviteit in een bestuursevaluatie. In 2016 
heeft het bestuur stilgestaan bij de mogelijkheid om van een bestuursmodel naar een raad van 
toezichtmodel te gaan. De uitkomst van een vergelijkend onderzoek naar andere muziekpodia en 
hetgeen de governance code cultuur hierover stelt, gaven vooralsnog geen aanleiding voor een 
wijziging. Eveneens is aandacht besteed aan het eigen functioneren in het algemeen en op 
risicomanagement in het bijzonder.   
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6. FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 

6.1 Samenvatting resultaat 
EKKO heeft in 2016 een exploitatieresultaat behaald van E22.045, de algemene reserve op 31 
december 2016 komt daarmee op E58.684. De totale inkomsten stegen met 19,1% ten opzichte van 
2015 en de totale kosten stegen met 19,5%. Deze stijgingen komen grotendeels voort uit de stijging 
van de indirecte lasten (met 29,8%) en de directe lasten (met 39,9%). Door zowel de toename van 
het aantal activiteiten alsook de groei van bezoekersaantallen zijn aan de inkomstenkant de entree- 
en horecainkomsten en daaraan gekoppelde sponsorinkomsten sterk gestegen. En de extra 
activiteiten en gestegen horecaomzet leidden tot een stijging programmakosten, activiteitenpersoneel 
en horecainkoop.  
 
EKKO trok in 2016 76.353 bezoekers, dat is een groei van maar liefst 40% (+21.866) ten opzichte 
van 2015 (54.487). Kijkend naar de publieksactiviteiten is er een stijging van zelfs 41% 
gerealiseerd. EKKO organiseerde weliswaar meer activiteiten in 2016 dan in 2015, maar per 
concert en dance-activiteit was de stijging bezoekersaantallen respectievelijk maar liefst 19% en 
18%. 
 
 
 
DIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2016 & 2015 IS + E226.753/ + 29,8% 
 
- EKKO organiseerde meer activiteiten en het aantal bezoekers per activiteit steeg, zodoende ligt 

de entree-opbrengst een stuk hoger met een stijging van 25,2% ten opzichte van 2015, echter 
groeide de entreeomzet niet evenredig mee met de bezoekersgroei omdat er een aantal 
activiteiten met hoge frequentie zijn ontwikkeld waarbij de entree laag is, danwel gratis voor 
een bepaalde tijd. Bij concerten is de stijging dan ook een stuk hoger dan bij dance-activiteiten. 

- De horeca-inkomsten zijn in 2016 flink gestegen met 44,6%, dit mooie resultaat is behaald door 
de verbetering van de horecafunctie en uiteraard door de toename dance-activiteiten en totale 
bezoekersgroei. De horecabijdrage van danceactiviteiten is ruim twee derde aan het geheel. 

- In 2016 trok het eetcafé minder bezoekers dan het voorgaande jaar in verband met een 
verbouwing gedurende juli t/m oktober. Zodoende is de omzet gedaald met een kleine 21%.  

- De huuropbrengsten door verhuur van de zaal waren in 2016 hoger dan in 2015, het aantal 
verhuringen aan de Herman Brood Academie is iets toegenomen, ook kwamen er nieuwe 
verhuringen bij aan de onlangs verhuisde HKU opleiding Muziek en Technologie die gebruik 
maken van de faciliteiten van EKKO. Het aantal verhuringen nam toe, maar er is wel een 
verschuiving geweest van grote naar kleinere verhuringen. De bezetting van de werkplekken die 
EKKO verhuurd is in 2016 verbeterd, momenteel zijn alle plekken verhuurd.  

 
 
INDIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2016 & 2015 IS + E3.262 / + 0,7% 
 
- Het totaal aan subsidies lag in 2016 2,9% lager door een lagere vrijval van reserves uit eerdere 

subsidietoekenningen. De bijdrage vanuit het Nederlands Popmuziekplan lag echter wat hoger 
in 2016 door enerzijds 2% stijging Nederlands aanbod en anderzijds door een beter inzet van 
deze regeling.  

- De sponsorinkomsten zijn nog wat gestegen ten opzichte van 2015 met 18,8% (+E15.215). 
Enerzijds omdat het nieuwe contract met de brouwer een volledig kalenderjaar van toepassing 
was in 2016 en, de bonus meestijgt met de horecaomzet (+ 14,8%). Anderzijds heeft EKKO 
meer activiteiten en dus activiteitenpersoneel ingehuurd via payroll en betekent dat ook een 
hogere afnamekorting (+64,4%). 

 
 
DIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2016 & 2015 IS + E215.021/ + 39,9% 
 
- In 2016 zijn er 316 activiteiten georganiseerd ten opzichte van 234 in 2015, zodoende zijn de 

totale programmalasten gestegen met 26,9%. Het meest bepalend daarin zijn de 
programmalasten voor concert en dance. Kijken we naar de gemiddelde gages dan zien we dat 
de gages zowel bij concert als bij dance gemiddeld zijn gestegen (respectievelijk 27% en 28%), 
enerzijds door de marktontwikkelingen en anderzijds omdat EKKO meer inzet op kwaliteit 
alsook meer ‘underplayed’ shows programmeert, dit topaanbod vertekent het beeld enigszins. 
De commissies zijn vanwege de toename topaanbod ook gestegen, gemiddeld 22% per 
activiteit. 
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- De opvallendste stijging bij programmalasten, bij zowel concert én dance, is te zien bij de 
publiciteitskosten. Deze stijging is in verhouding hoger dan de stijging van het aantal activiteiten 
(gemiddeld respectievelijk +235% en +25%), EKKO investeerde in 2016 dan ook extra in online 
marketing (Facebook/Instagram ads) en wildplakcampagnes om nieuw publiek te bereiken, wat 
een doelmatige investering is gebleken.  

- De reis- en verblijfskosten en catering laten gemiddeld een daling zien, enerzijds doordat er met 
name bij dance iets meer Nederlands aanbod is geprogrammeerd in 2016 en bij concert 
hebben er meer shows op locatie plaatsgevonden waarbij voor een deel dergelijke kosten 
worden overgenomen door de externe locatie. 

- In 2016 is EKKO gestart met cultuureducatie, waar in 2015 geld geïnvesteerd is in onderzoek, 
zijn er in 2016 daadwerkelijk een aantal pilots gedaan. Er is ruim E4.000 geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van programma, waarvan bijna 80% is gedekt door de samenwerkingspartner 
(huuropbrengsten cultuureducatie). 

- EKKO heeft in 2016 meer overige programmering gepresenteerd, echter omdat deze activiteiten 
zo verschillend van aard zijn en nog steeds in totaal veel minder frequent plaatsvinden dan 
concerten of dance-activiteiten, moeten deze kosten op zichzelf beoordeeld worden. Het totale 
saldo opbrengsten/kosten is -E645, bij deze activiteiten komt de bijdrage vaste lasten uit de 
horecaopbrengsten. 

- Aan de inkoopzijde horeca ziet EKKO een kostenstijging van 26,9%, uiteraard houdt dit 
verband met de grotere afname en indexering, ondanks dat blijft de marge scherp. 

- De kosten verhuur zaal zijn licht gestegen in verband met een aantal complexere verhuringen. 
- Bij de overige directe lasten, oftewel inhuur activiteiten personeel, zien we van alle 

kostenstijgingen in 2016 de grootste stijging. Deels wordt dit uiteraard veroorzaakt door de 
groei in aantal producties, echter kijkend naar de gemiddelde totale kosten inhuur 
activiteitenpersoneel is er in 2016 een stijging van 32,4% ten opzichte van 2015. Daaraan 
liggen diverse oorzaken ten grondslag.  

- Allereerst de grote druk op horeca-, garderobe- en kassapersoneel alsook technisch personeel 
sinds de opening van TivoliVredenburg. In deze groepen is het sindsdien lastiger om zowel 
vrijwilligers als betaald personeel te vinden, de snellere doorstroom van vrijwilligers in de keten 
resulteert in hogere inhuurkosten, met horeca en techniek als grootste stijgers.  

- Bij geluidstechnici speelt daarnaast ook mee dat er sinds de nieuwe geluidsnormeringsafspraken 
met de Gemeente Utrecht EKKO op alle dansavonden geluidstechnici nodig heeft om op de 
handhaving van deze afspraken toe te zien, juist voor deze specialistische nachtdiensten kan 
EKKO geen vrijwilligers inzetten. 

- Vanwege de enorme groei bezoekersaantallen zijn er in 2016 extra portiers ingezet om 
eventuele overlast van publiek in de buurt te voorkomen danwel te beheersen, dat leidde tot een 
gemiddelde stijging van 24%. 

- Om enerzijds de begeleiding vrijwilligers en daarmee de betrokkenheid te vergroten en 
anderzijds de kwaliteit van de horeca en daarmee de omzet te verbeteren heeft EKKO in 2016 
vaker barhoofden ingezet, die lijn is ingezet per oktober 2015. Dat resulteerde in een 
gemiddelde kostenstijging van 284% ten opzichte van 2015. Overigens is daarmee ook een 
bezuiniging op kosten inhuur bedrijfsleiders gerealiseerd, bedrijfsleiders werden bij eenvoudige 
diensten vervangen door barhoofden (gemiddeld 22,4% bezuiniging per uur). 
 

 
INDIRECTE LASTEN  / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2016 & 2015 IS + E 14.885 / + 2,3% 
 
- De lonen en salarissen lagen in 2016 iets lager dan in 2015 ondanks een kleine toename van 

ureninzet. Echter vanwege de verplaatsing van een functie in de flexibele schil van vaste 
medewerkers naar inhuur extern is er toch een daling van 1,3%. Zodoende is de post overige 
personeelskosten gestegen met 3,1%.  

- Er is in 2016 meer geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering & (team)coaching, ruim E8.000, 
bezoek showcasefestivals is ook iets gestegen omdat het programma- & marketingteam iets 
gegroeid is. 

- De vrijwilligerskosten lagen in 2016 hoger dan voorgaande jaren vanwege investeringen in 
vrijwilligersactiviteiten om zo de betrokkenheid te vergroten. 

- De huisvestingskosten zijn gestegen met 3,9% door enerzijds extra investeringen in onderhoud 
pand en anderzijds toename activiteiten en daarmee schoonmaakkosten. De onderhoudskosten 
lijken gedaald, echter is deze post lager doordat er oude apparatuur is verkocht. 
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6.2 Jaarrekening 2016 

BALANS (na voorgestelde resultaatbestemming)	  

ACTIVA 31 DECEMBER 2016  31 DECEMBER 2015  

    
Vaste activa        

        
Immateriële vaste activa  583   1.583  

        
Materiële vaste activa 287.685   191.340  

  288.268   192.923 
        

      
Vlottende activa          

Voorraden 8.495     13.039    
Debiteuren 8.738   9.306  

Belastingen  10.164    11.920  
Overige vorderingen  90.736     123.799    

    118.133     158.064 
        

Liquide middelen   38.256     125.874  

TOTAAL ACTIVA    444.657       476.861  
    
    
PASSIVA 31 DECEMBER 2016  31 DECEMBER 2015 

    

Eigen vermogen      

Algemene reserve   58.684     36.639  
Egalisatiereserve 151.597   88.438  

Bestemmingsfonds -   100.485  

    210.281    	   225.562 
      
Langlopende schulden          
Leningen o/g  24.539     40.233   

     24.539	        40.223 
          
Kortlopende schulden      
Crediteuren   95.032      76.265   

Belastingen  7.024     6.204   

Overlopende passiva   107.781      128.597   

  209.837   211.066 

TOTAAL PASSIVA    444.657       476.861  
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6.3 Staat van baten en lasten 2016 

 2016 2016 2015 
 gerealiseerd begroot gerealiseerd 

 € € € 

Directe baten    
Entreegelden       243.920        209.478   194.827  

Horeca       603.989        514.099  417.726 
Huuropbrengsten       102.119          87.300   96.842 

Evenementen                 -            24.000  24.093 
Garderobe         38.861          29.000  28.649 

Totaal directe baten       988.889        863.877  762.136 

    
Indirecte baten    

Subsidies       312.427        304.218  321.652 

Sponsoring         96.117          83.800  80.903 
Crowdfunding                 -                    -    - 

Overige indirecte baten         34.045          23.786  36.772 

Totaal indirecte baten       442.589        411.804   439.327  

    
Som der baten 1.431.478 1.275.680 1.201.463 

    
Directe lasten    

Programmering       304.167        258.254   239.648 
Horeca       217.027        193.859   167.663  

Verhuur zaal            9.666          14.560    6.967  
Overige directe lasten       223.296        155.585   124.856  

Totaal directe lasten       754.156        622.258   539.135  

    

Indirecte lasten    
Lonen en salarissen        288.719        293.647   292.565  

Overige personeelskosten         47.772          36.977   40.904  
Vrijwilligerskosten         31.235          30.500   26.442 

Afschrijvingen         61.325          48.621   59.376 
Huisvestingskosten       157.189        149.638   151.245  

Kantoorkosten           9.083            9.450   8.636  
Diensten van derden         29.395          30.000   30.624  

Overige organisatiekosten          24.987          26.920   24.967  
Financieringslasten            5.572            4.393   5.634  

Totaal indirecte lasten       655.277        630.145   640.392  

    
Som der lasten  1.409.433  1.252.403  1.179.527  

    

Exploitatiesaldo  22.045	    23.278  21.936 
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6.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2016 
 
ALGEMEEN 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting EKKO betreffen voornamelijk het zijn van een innovatief en 
vooruitstrevend cultuurpodium voor iedereen die wil uitgaan in een sfeer van ‘anders is anders’ en 
een interessant, eigentijds en betaalbaar cultureel product te bieden en ‘een opstap functie’ te zijn 
voor kunstenaars, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting. 
 
Continuïteit 
Het resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt E22.045 voordelig. Hierdoor is de algemene reserve 
per 31 december 2016 E56.684 voordelig. Bestuur en directie van de Stichting Ekko zijn zich 
bewust van de noodzaak tot een structureel sluitende exploitatie en een voldoende 
weerstandsvermogen. Voortdurend wordt de bedrijfsvoering en de financiële situatie besproken en 
waar mogelijk worden maatregelen genomen om deze te verbeteren. Bestuur en directie er van 
overtuigd dat deze inspanningen zullen leiden tot een structureel batig exploitatieresultaat. Dit zal 
Ekko de mogelijkheid geven om op eigen kracht aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen 
en bovendien tot het geleidelijk opbouwen van een voldoende weerstandsvermogen. Op grond van 
bovenstaande zijn bestuur en directie van mening dat duurzame voortzetting van de activiteiten van 
de Stichting Ekko geëffectueerd kan worden. Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd 
op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.  
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. 
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Hiervan is sprake als de 
boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) hoger is 
dan de realiseerbare waarde ervan. Mogelijke bijzondere waardeverminderingen worden jaarlijks 
beoordeeld. 
 
Materiële vaste activa 
De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende 
kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of 
lagere bedrijfswaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke restwaarde. Mogelijke 
bijzondere waardeverminderingen worden jaarlijks beoordeeld. 
 
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe 
opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.  
 
Schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste 
verwerking opgenomen.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
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kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De 
voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, 
first out) of lagere opbrengstwaarde. 
 
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de 
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun 
huidige staat te brengen. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft een pensioenregeling bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Tot 1 januari 2004 
kende Pensioenfonds Zorg en Welzijn een eindloonregeling. Het kenmerk van de eindloonregeling 
was onder meer dat het pensioen niet werd gebaseerd op het laatstverdiende salaris, maar op het 
gemiddelde salaris over de twee voorafgaande jaren. 
 
Op 1 januari 2004 is Pensioenfonds Zorg en Welzijn overgestapt naar een middelloonregeling. Alle 
rechten die tot die datum in de eindloonregeling zijn opgebouwd, blijven gehandhaafd.  
 
De premies die verschuldigd zijn aan PFZW worden verantwoord onder lonen en salarissen. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen. 
 
Operationele leasing 
Bij de Stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- 
en verliesrekening over de looptijd van het contract. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en 
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn 
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel 
kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door 
derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het 
bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze 
beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de 
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze 
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
 
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden 
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en 
lasten verantwoord. 
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Opbrengstverantwoording 
 
Verkoop van goederen 
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
 
Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal 
te verrichten diensten. 
 
Netto-omzet 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen 
en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 
 
Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 
baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 
gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking 
aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en 
lasten. 
 
Subsidies 
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. 
 
Sponsorbijdragen 
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
De afschrijvingen op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur. De afschrijvingspercentages voor verbouwingen bedragen 10%, voor inventaris en 
apparatuur 20% en voor pc’s, websites en beamers 33,33%. 
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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6.5 Toelichting op de balans 2016 
 
 
Vaste activa    
 2016  2015 
 €  € 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA    
    

Aanschaffingen tot periode 3.000  2.000 
Afschrijvingen tot periode -1.417  -667 

 1.583     1.333    

Aanschaffingen -  1.000 
Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -1.000  -750 

Stand per 31 december   583  1.583 

    

De immateriële activa bestaan uit een nieuw ontworpen website.  
    

MATERIËLE VASTE ACTIVA    
    

De specificatie luidt als volgt:    
    

Verbouwingen 161.772  130.160 
Inventaris 73.910  36.187 

Apparatuur 52.003  24.993 

Totaal 287.685  191.340 
 
 
De afschrijvingspercentages voor verbouwingen bedragen 10%, voor inventaris en apparatuur 20% en 
voor pc’s, websites en beamers 33,33%. 
 
Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een pandrecht gevestigd op 
de inventaris.    
 
 

Nadere specificatie:    
    

Verbouwingen    
Aanschaffingen tot periode 604.293  602.498 

Afschrijvingen tot periode -474.133  -450.134 

 130.160  152.364 

Aanschaffingen   53.968    1.795 
Afschrijvingen -22.356  -23.999 

Desinvesteringen -  - 

Stand per 31 december 161.772  130.160 
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Inventaris 

Aanschaffingen tot periode 114.118  95.629 
Afschrijvingen tot periode -77.931  -67.806 

 36.187  27.823 

Aanschaffingen 52.362  18.489 
Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -14.639  -10.126 

Stand per 31 december 73.910  36.187 

    

Apparatuur    
Aanschaffingen tot periode 183.880  181.265 

Afschrijvingen tot periode -158.887  -134.385 

 24.993  46.881 

Aanschaffingen  50.339   2.614 
Desinvesteringen -  - 

Afschrijvingen -23.330  -24.502 
Boekverlies wegens buitengebruikstelling -  - 

Stand per 31 december 52.003  24.993 

    
Vlottende activa 2016  2015 
 €  € 

    
DEBITEUREN    

    
Saldo conform de openstaande postenlijst 8.738  9.306 

Voorziening dubieuze debiteuren  -      -    

Stand per 31 december 8.738  9.306 

    

BELASTINGEN    
    

De specificatie luidt als volgt:    
    

Omzetbelasting suppletie -aangiftes 2016, 2015 -2.576  -945 
Omzetbelasting 4de kwartaal  12.740     12.865    

Stand per 31 december 10.164  11.920 

    
OVERIGE VORDERINGEN    

    
De specificatie luidt als volgt:    

    
Waarborgsom condoomautomaat 120  120 

Vooruitbetaalde bedragen 10.653  20.507 
Nog te ontvangen bedragen 79.963	    103.172 

Stand per 31 december 90.736  123.799 

    



EKKO JAARVERSLAG 2016 | 25 

Nadere specificatie:    
    

Vooruitbetaalde bedragen    
Verzekeringen 868  3.240	  

Siemens service-overeenkomst brandmeldinstallatie -  1.460 
Eurosonic Noorderslag / SXSW  6.008  1.964 

Gages  1.150  2.426 
Huur -  5.785 

Diverse vooruitbetaalde bedragen 2.628  5.632 

Stand per 31 december 10.653  20.507 
 
 
 
 

 
 
 

2016  

 
 
 

2015 

 €  € 

Nog te ontvangen bedragen    

Gemeente Utrecht slottermijn programmeringsactiviteiten 13.858  13.651 
Gemeente Utrecht restant subsidie akoestische maatregelen 12.913  12.913 

Gemeente Utrecht subsidie inkomstenderving -  18.184 
Gemeente Utrecht restant subsidie versterkingsplan  10.049  10.049 

Stimuleringsfonds creatieve techniek -  1.455 
Sponsoring AB-Inbev 12.960  19.522 

PayLogic internetverkoop entreebewijzen 5.664  6.980 
Nederlands Popmuziek Plan 3.077  1.871 

Kolibrie omzetbonus 2.784  1.543 
Coca Cola bonus 5.778  2.179 

Energiebelasting 2.100  6.457 
Herman Brood Academie 742  1.382 

PGGM, pensioenpremies 1.862  1.221 
Verzekeringen -  2.531 

Diverse nog te ontvangen bedragen 8.176  3.234 

Stand per 31 december 79.963  103.172 

    

 2016  2015 

 €  € 

LIQUIDE MIDDELEN    
    

Rabobank, Gebouw 735  642 
Rabobank, Horeca 738  589 

Rabobank, BedrijfsTeleRekening 895  -      -    
Rabobank, rekening-courant 20.611  114.501 

Kruisposten 1.951  800 
Kas 14.221  9.341 

Stand per 31 december 38.256  125.874 

    
    



EKKO JAARVERSLAG 2016 | 26 

De kredietlimiet bij de Rabobank bedraagt € 27.226,81. Er is ook een creditcard waarvan de 
bestedingen, tot aan een maximum van € 2.500, maandelijks zonder rente en kosten van de rekening-
courant worden afgeschreven. 
    
    
Eigen vermogen 2016  2015 
 €  € 

ALGEMENE RESERVE    
Stand per 1 januari  36.639  14.703 

Toevoeging resultaat boekjaar 22.045  21.936 

Stand per 31 december 56.684  36.639 

   

 
 
 

 2016  2015 

EGALISATIERESERVE €  € 

    
De specificatie luidt als volgt:    

    
Geluids- en techniekinvesteringen -  10.202 

Verbouwing brandtrap 8.000  11.000 
Uitbreiding stroomvoorziening 4.740  7.360 

Techniek theaterzaal  -   - 
Verbouwing en inventaris 2013 52.312  59.876 

Investeringen 2015/2016 86.545  - 

Stand per 31 december 151.597  88.438 

    

Nadere specificatie:    
    

Geluids- en techniekinvesteringen    
Stand per 1 januari 10.202  23.202 

Vrijval naar het resultaat huidig jaar -10.202  -13.000 

Stand per 31 december -  10.202 

    

    
Verbouwing brandtrap    

Stand per 1 januari 11.000  14.000 
Vrijval naar het resultaat -3.000  -3.000 

Stand per 31 december 8.000  11.000 

Voor de financiering van de verbouwingskosten van de aanleg van een brandtrap in 2008 heeft de 
gemeente Utrecht een éénmalige subsidie gegeven. Deze egalisatiereserve is gestort ter dekking van de 
afschrijvingen op de verbouwkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het  
moment van ingebruikname van de brandtrap per september 2009. 
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Uitbreiding stroomvoorziening    
Stand per 1 januari 7.360  9.980 

Vrijval naar het resultaat -2.620  -2.620 

Stand per 31 december  4.740   7.360 

    

Voor de financiering van de uitbreiding van de stroomvoorziening in 2009 heeft de gemeente Utrecht 
een éénmalige subsidie gegeven. Deze egalisatiereserve is gestort ter dekking van de afschrijvingen op 
de aanlegkosten. De vrijval duurt 10 jaar en is aangevangen op het moment van ingebruikname van de 
nieuwe stroomvoorziening. 

    
Techniek theaterzaal    

Stand per 1 januari -  7.601 
Vrijval naar het resultaat -  -7.601 

Stand per 31 december  -   - 

    

Voor de financiering van de investeringen in apparatuur in 2010 en 2011 heeft de gemeente Utrecht 
voor het project "éénmalige investeringen in techniek theaterzaal" een subsidie gegeven. Deze 
egalisatiereserve is gestort ter dekking van de afschrijvingen op de investeringen in apparatuur. 
De vrijval duurt 5 jaar en vangt aan op het moment van ingebruikname van de investeringen. 
    

Verbouwing en inventaris 2013    
Stand per 1 januari 59.876  67.440 

Vrijval naar het resultaat -7.564  -7.564 

Stand per 31 december 52.312  59.876 
 
 
    
Investeringsplan 2016     

Stand per 1 januari  -   - 
Mutatie vanuit bestemmingsfonds 100.485  - 

Vrijval naar het resultaat -13.940   

Stand per 31 december 86.545  - 
 
 
Op 22 december 2015 is door de Gemeente Utrecht een 
verleningsbeschikking verstrekt voor de investeringsaanvraag EKKO 2015-
2016, welke besteed zal worden in 2016. Deze investeringssubsidie is 
bestemd voor de activa gespecificeerd in de aanvraag.    

    
LENINGEN O/G    
 
De specificatie luidt als volgt:    
    

Lening Gemeente Utrecht -  - 
Lening UWV 4.039  13.733 

Lening SSH SSR 20.500  26.500 

Stand per 31 december 24.539  40.233 
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Nadere specificatie:    
    

Lening Gemeente Utrecht    
Stand per 1 januari -  21.250 

Verstrekking in boekjaar  -  - 
Kortlopend deel volgend jaar -  -21.250 

Stand per 31 december -  - 

    
 
De lening Gemeente Utrecht is een renteloze lening verstrekt door de Gemeente Utrecht ten behoeve van 
de financiering van de verbouwing in 2013 In EKKO. De aflossing vindt plaats in 4 termijnen in 2015 
en 4 termijnen in 2016, welke worden ingehouden op de kwartaallijkse subsidieverstrekking. 
 
 
Lening UWV    

Stand per 1 januari 13.733  23.428 
Verstrekking in boekjaar  -  - 

Kortlopend deel volgend jaar -9.694  -9.694 

Stand per 31 december 4.039  13.733 

    
De lening UWV is een renteloze lening verstrekt door het UWV, welke is aangegaan toen het UWV dit 
bedrag vorderde van EKKO omdat EKKO verantwoordelijk is voor de WGA uitkering aan een oud-
werknemer. Deze vordering werd vergoed door de verzekaar en met het UWV kon een renteloze  
betalingsregeling worden afgesproken van 60 maanden. De laatste aflossing zal plaatsvinden in mei 
2018. 
 
Lening SSH SSR    

Stand per 1 januari 26.500  32.500 
Verstrekking in boekjaar -  - 

Aflossingen boekjaar -  - 
Kortlopend deel volgend jaar -6.000  -6.000 

Stand per 31 december 20.500  26.500 
 
 
De lening SSH SSR is een lening met 3% rente verstrekt op 23 september 
2014 door de Stichting Steunfonds Huisvesting SSR. De aflossing vindt 
uiterlijk plaats op15 mei 2021. Tussentijds zal EKKO, wanneer de 
draagkracht het toelaat, EUR 6.000 per jaar aflossen.    
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Kortlopende schulden    
    

CREDITEUREN    
    

Saldo conform de openstaande postenlijst per 31 december 95.032  76.265  

    
BELASTINGEN    

    
De specificatie luidt als volgt:    

    
Loonheffing, aangifte over december 7.024  6.204 

Stand per 31 december 7.024  6.204 

    
    
 
OVERLOPENDE PASSIVA    

    
De specificatie luidt als volgt:    

    
	   	     

Vooruitontvangen entreegelden 6.720	    7.130 
Vooruitontvangen Inbev signingfee 23.750  31.250 

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht  -      21.250    
Reservering vakantiegeld 9.838  10.591 

Reservering vakantiedagen 11.230	    8.016	  
Vooruitontvangen sponsoring 4.500  2.500 

PGGM, pensioenpremies 
 
 -  

 
 - 

Vooruitontvangen huurgelden 2.100  - 

Buma / Sena 3.232  4.575 
UWV terugbetalingsregeling WGA kortlopend 9.694  9.694 

UWV WGA uitkering  2.531  2.531 
Rente- en bankkosten over het 4e kwartaal 1.293  582 

Aflossingsverplichting lening SSH SSR 6.000	    6.000 
Accountantskosten 2.343  2.050 

Jaarwerk / boekhouding 3.913  3.500 
Event acoustics akoestische maatregelen -  11.204 

Cultuureducatie 1.785  1.785 
Diverse overlopende passiva  18.852   5.939	  

Stand per 31 december 107.781  128.597 

    
De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
    
Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een pandrecht gevestigd op 
de inventaris. Met de Gemeente Utrecht bestaat een huurcontract voor het pand. Het huurcontract 
wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd en kost EKKO in 2016 EUR 69.421. Het huurcontract 
met de gemeente is maandelijks opzegbaar. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
Met Sharp is een leasecontract afgesloten voor de printer / scanner. De einddatum van het contract was 
31 juli 2015, maar eind januari 2015 is vervoegd een nieuw contract ingegaan.De maandelijkse 
verplichte leasetermijn bedraagt EUR 115. Vanaf 2015 is een bedrag van EUR 8.280 verschuldigd aan 
toekomstige termijnen. 
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 
 
 2016 2016 2015 
 gerealiseerd begroot gerealiseerd 
 € € € 

Specificatie directe baten    
    
Entreegelden    

Concerten       146.678        128.747  
                  

116.548  

Dance         88.684          80.730  
                

78.906 

Exposities, theater en literatuur           8.559                  -    
                      

627- 

Totaal entreegelden       243.920        209.478  
                

194.827  
    
Horeca    

Omzet bar       590.467        494.099  
                

400.643  

Omzet eethuis         13.522          20.000  
                  

17.083  

Totaal horeca       603.989        514.099  
                

417.726  
    
Huuropbrengsten    

Verhuur zaal         56.263          45.100  
                  

62.081  
 
Verhuur kantoorruimten         26.384          24.000  24.604 
 
Cultuureducatie           3.308                  -    - 

Doorbelaste kosten         16.164          18.200  
                  

10.157  

Totaal huuropbrengsten       102.119          87.300  
                  

96.842  
    
    
    
    
Evenementen 
    

Woodlum                   -         24.000  
                  

24.093 
Fading Trails                 -                    - 

Totaal evenementen                 -         24.000  
                

24.093 
 
 
 
Specificatie indirecte baten    
    

Subsidie Gemeente Utrecht regulier 
                

297.218        297.218  
                

294.275  
 
Subsidie Gemeente Utrecht inv. '15/'16 3.500                 -    - 

Subsidie Gemeente Utrecht inkomstenderving                 -                  -    
                

18.184  
    

Nederlands Popmuziek Plan 
                  

11.709           7.000  
                  

9.193 

Sponsoring 
                  

96.117          83.800  
                  

80.903  

Vrijval egalisatiereserves 
                  

33.826          23.386  
                  

36.452  
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Diverse baten 
                       

219               400  
                       

321  

Totaal indirecte baten 
                

442.589        411.804  
                

439.327  
    
Nadere specificatie vrijval 
egalisatiereserves:    

Verbouwing bar                 -                    -    
                    

2.667  
 
Stroomvoorziening           2.620            2.620  2.620                      

Brandtrap           3.000            3.000  
                    

3.000  

Apparatuur                 -                    -    
                  

7.601  

Geluids- en techniekinvesteringen         10.202          10.202  
                  

13.000  
 
Verbouwing 2013           7.564            7.564  7.564 
 
Investeringen 2015-2016         10.440                  -    - 

Totaal vrijval egalisatiereserves         33.826          23.386  
                  

36.452  
    
 
 
Specificatie directe lasten    
    
Programmering    

Concerten          160.532  
       

140.298 
               

129.880  

Dance 
                

130.258  
         

92.060  
                

84.680   

Evenementen - 
         

23.000  22.423 
 
Cultuureducatie 4.173 - 7.455 
 
Subsidie Stimuleringsfonds Creatieve  
Industrie - - 7.455- 

Exposities, theater en literatuur 
                    

9.204 
                    

2.895  
                    

2.665 

Totaal programmering 
                

304.167  
                

258.254  
                

239.648  
    
 
Nadere specificatie concerten:    

Gages       105.531          91.204  
                  

80.769  

Commissie boekingsbureaus         12.366          10.429  
                    

9.812  

Reis- en verblijfkosten           5.946            7.727  
                    

7.984  

Produktiekosten           1.142            2.595  
                   

2.288  

Publiciteitskosten           6.987            1.604  
                    

2.055  

Catering         23.341          23.139  
                  

22.438  

Overig           5.219            3.600  
                    

4.532  

Totaal concerten       160.532        140.298  
                

129.880  
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Nadere specificatie dance: 

Gages         90.235          61.581  
               

51.377  

Commissie boekingsbureaus           2.540            1.905  
                

1.685  

Reis- en verblijfkosten           2.613            7.736  
                    

5.075  
 
Produktiekosten 

         
10.915  

           
5.299  

                    
8.303  

Publiciteitskosten         14.797            7.610  
                    

8.625  

Catering           5.679            5.529  
                    

6.592  

Overig           3.479            2.400  
                    

3.022  

Totaal dance       130.258          92.060  
                 

84.680  
    
 
Nadere specificatie evenementen:    

Woodlum                   - 
                 

23.000  
                  

22.423 
 
Fading Trails                     -                      -                     -  
    

Totaal dance                  -  
                  

23.000  
                 

22.423  
    
 
Horeca    

Inkoop drank       193.952        173.813  
                

146.010  

Inkoop etenswaren café           4.471            2.380  
                    

3.318  

Hulpmaterialen bar              835               550  
                       

375  

Overige horecakosten en emballage           1.478            1.500  
                    

4.433  

Inkoop eethuis         16.292          15.616  
                  

13.527  

Hulpmaterialen eethuis                 -                    -    
                         
-    

Totaal horeca       217.027        193.859  
                

167.663  
    
 
Verhuur zaal    

Kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal 
                    

9.666  
                    

14.560  
                    

6.967 
    
 
Overige directe lasten    

Inhuur bedrijfsleiders         48.174          40.075  
                  

46.451  

Inhuur barpersoneel 10.683              8.500  
                    

6.692  

Inhuur garderobepersoneel 21.927             8.729  
                  

14.730  

Inhuur kassapersoneel 16.665           12.000  
                  

11.945 

Inhuur portier 27.317          18.000  
                    

16.184  

Inhuur personeel lichttechniek         19.200            9.000  
                    

7.240  

Inhuur personeel geluidstechniek         18.353  6.300  
                    

9.235  
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Inhuur stagemanager              312                         -  
                       

320  
Inhuur hostess                     -                           -                        -  
Inhuur runner              138  - 292 

Inhuur barhoofd         60.527  52.982  
                       

11.767  

Totaal overige directe lasten 
                 

      223.296 155.585  
                

124.856  
    
 
 
Specificatie indirecte lasten    
    
Lonen en salarissen    

Bruto salarissen       233.878        235.839  
                

238.277  

Ontvangen ziekengeld                 -                    -    
                        

2.387-     

Sociale lasten         37.012          38.545  
                  

37.696  

Pensioenpremies         17.829          19.263  
                  

18.979  

Totaal lonen en salarissen       288.719        293.647  
                

292.565  
 
 
FTE 2016: 6,05 FTE 
FTE 2015: 5,97 FTE    
Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam. Bestuurders ontvangen geen bezoldiging.	  
    
Overige personeelskosten    
 
Inhuur indirect personeel         21.476          18.857  20.830                    
 
Verzekeringen personeel           6.759            5.500   6.324                     
 
Reiskosten woon - werk              690                  -     805                      

Onbelaste vergoedingen           1.694            1.620  
                    

1.680  

Deskundigheidsbevordering         14.947            7.500  
                    

6.752  

Overige personeelskosten           2.207            3.500  
                    

4.512  

Totaal overige personeelskosten         47.772          36.977  
                  

40.904  
       
 
Vrijwilligers    

Uitjes                 -              3.000  
                        

966    

Verbruik food tijdens diensten           7.325            6.000  
                    

6.268  

Verbruik drank tijdens diensten           7.600            7.000  
                    

5.989  

Educatie                 -                    -    
                         
-    

Assistentschappen           5.933            8.000  2.800 

Bezoek programmering           2.750            4.000  
                    

7.514  

Overige vrijwilligerskosten           7.628            2.500  
                    

2.905  

Totaal vrijwilligers         31.235          30.500  
                  

26.442  
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Afschrijvingen 

Afschrijving website           1.000               667  
                   

750 

Afschrijving verbouwing         22.356          21.046  
                  

23.999  

Afschrijving inventaris         14.639          11.863  
                    

10.126  

Afschrijving apparatuur         23.330          15.046  
                  

24.502  

Totaal afschrijvingen         61.325          48.621  
                  

59.376  
    
Huisvestingskosten    

Huur en servicekosten         69.421          69.654  
                  

68.965  

Energiekosten, water         15.057          21.254  
                  

16.784  

Restitutie Regulerende Energiebelasting           2.436-           2.100- 
                   

2.100- 

Belastingen en verzekeringen           8.497            8.000  
                    

7.437  
Schoonmaakkosten         29.858          27.004  25.115                   

Onderhoudskosten gebouw en inventaris         30.617          10.754  
                  

18.764  

Onderhoudskosten apparatuur en installatie           2.418            9.000  
                  

9.282  
 
Onderhoud i.v.m. akoestische maatregelen 
2015 

                        
-                 -             106.359 

 
Subsidie Gemeente akoestische maatregelen   -                 -      106.359- 
Huur apparatuur en installatie 520                 -    - 

Beveiligingskosten           3.603            2.400  
                    

2.992  

Gebruik dak voor vluchttrap                 -              1.670  
                    

1.995  

Overige huisvestingskosten              366-           2.000  
                    

2.012  

Totaal huisvestingskosten       157.189        149.638  
                

151.245  
    
 
Kantoorkosten    

Kantoorbenodigdheden           2.623            2.800  
                    

3.073  
 
Internetkosten              506            1.000   611                      

Telefoonkosten              579            1.100  
                    

709  

Portokosten              243               400  
                       

383  
 
Kopieerkosten           2.787            2.300  

              
2.434  

Systeembeheer           2.345            1.500  
                    

1.425  

Drukwerk                 -                 250  
                         
-    

Overige kantoorkosten                 -                 100  
                         
-  

Totaal kantoorkosten           9.083            9.450  
                  

8.636  
    
 
Diensten van derden    

Inhuur financiële afdeling         29.395  
                  

30.000  30.624                    
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Overige organisatiekosten    

Publiciteitskosten algemeen         11.209          13.500  
                  

11.775  

Accountantskosten           4.686            4.100  
                  

4.100  

Verzekeringen           4.736            5.000  
                    

4.688  

Kosten loonadministratie           2.073            2.100  
                    

2.160  
 
Advieskosten              593            1.000  

                    
2.064  

 
Contributies en abonnementen           3.981            4.220  

                    
3.656  

Lasten kaartverkoop           9.314          10.000  
                    

9.795  

Baten kaartverkoop         16.366-         13.000- 
                 

14.658- 

Overige organisatiekosten           4.761                  -    
                   

1.387 

Totaal overige organisatiekosten         24.987          26.920  
                  

24.967  
    
    
Financieringslasten    

Rente lening  
                         

893  
                         

893    
                         

1.073  
Rente belastingdienst - - - 

Bankkosten 
                    

4.680  
                       

3.500  
                    

4.562  

Totaal financieringslasten 
                    

5.572 
                       

4.393  
                    

5.634  
 

  



EKKO JAARVERSLAG 2016 | 37 

7. ARTIESTEN 2016 
 
A Fugitive 
A New International 
A Wilhelm Scream 
Aafke Romeijn 
Adam & The Relevants 
Aestrid  
Afrikaboomnada 
Albert Af Ekenstam 
Albin Lee Meldau 
Alexi Lalas 
Amber Arcades 
Amsterdam Klezmer Band 
Anne Soldaat 
Antillectual 
Antwon 
Apneu 
Applescal 
April Towers 
Axel Flóvent 
Baby Dee 
Baby Galaxy 
Bambara 
Bartek 
Bauer 
Beautiful Swimmers 
Ben Weaver 
Bernardino Feminiellli 
Betonkust 
Big Hare 
Black Box Revelation 
Black Oak 
Blackie & The Oohoos 
Blaudzun 
Blaue Blume 
Blupaint 
Bombay 
Book of Eli 
Broeder Dieleman 
C Duncan 
Cairo Liberation Front 
Canshaker Pi 
Canshaker Pi 
Carl Louis & ARY 
Casper Adrien 
Cheatahs 

Christopher Paul Stelling 
Close Up 
Cocaine Piss 
Cookachoo 
Cosmic Carnaval 
Couleur Cafe 
Creepy Karpis 
Cultfarm All Stars 
Dans Dans 
DC Schneider 
De Kift & Rats On Rafts 
De Likt 
Debora Ipekel 
DeWolff 
DJ St. Paul 
Donnie 
Drive Like Maria 
Dusty 
Eerie Wanda 
El Pino & The Volunteers 
Elecampane 
Electric Company 
Elias El Gersma 
Emil Landman 
Endfest 
Entrance 
Extince 
Falco Benz 
Femme Vanille 
Find Us In Slumberland 
Flamingods 
Frank Valenza 
Frankie Cosmos 
Friars 
Galaxy Wolf 
Ge-ology 
Gengahr 
Gerd 
Giant Tiger Hooch 
Girls Names 
GOLD 
Goodnight Moonlight 
Goslink 
Gross Net 
Group A 

Hallo Venray 
Happyness 
Heaters 
Hess is More 
Hidden Charms  
Holy Wave 
Hooton Tennis Club 
Horse Lords 
I am Oak 
Ian Fisher 
Iguana Death Cult 
Imarhan 
Indian Askin 
It It Anita 
Jameszoo 
Jenny O. 
Jess Williamson 
Jo Marches 
John Coffey 
Josef Salvat 
Josephine Foster 
K1D 
Kevin Morby 
King Dude 
Kowton 
Krause 
La Luz 
Larry Gus 
Las Kellies 
Lea Kliphuis 
Leroy Rey 
Les Filles de Illighadad 
Let's Eat Grandma 
Lo-Fi Terrorist 
Loefah 
Lola Colt 
Lookapony 
Lourens Lefreak & Ome Funk 
Lowly 
Luba The Baroness 
Marcel Vogel 
Marching Church 
Marissa Nadler 
Mark Lotterman 
Mary Lattimore 
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Matthew Logan Vasquez 
Max Meser 
Maybeshewill 
Mehmet Aslan 
Meschiya Lake & the Little Bighorns 
Methyl Ethel 
Micah P Hinson 
Michael Mayer 
Mike Krol 
Milo Meskens 
Monarks 
MOOON 
Mozes and the Firstborn 
Mr. Ties 
My Bubba 
Nadja 
Nairobi Golf Kid 
Nana Adjoa 
Nap Eyes 
Nathan Fake 
Night Beats 
Nouveau Vélo 
Nuno dos Santos 
Ohana Ohana 
Oraclez 
Orange Maplewood 
Oscar 
Pablo Discobar Soundsystem 
Paceshifters 
Palmbomen II 
Partiet 
Phil Cook 
Pin Up Club 
Pip Blom 
Pitto 
Pizza Knife 

Polynation 
Pop. 1280 
Postcards From Mars 
Quilt 
Radio Noet-Noet 
Reiger 
Roald van Oosten 
Robert Ellis 
Rue Royale 
Ryan Sambol 
Sadar Bahar 
Samaris 
Show Me The Body 
SKIP&DIE 
Søren Juul 
Soulclap 
Speaking in Italics 
Spoilers 
St Tropez  
Stadt 
Stereo Total 
Stillwave 
Strung Out 
STUFF. 
Sunflower Bean 
T.Raumschmiere & Colin Benders 
TAU 
The Ar-kaics 
The Black Cult 
The Brahms 
The Dead Tongues 
The Germans 
The Hacker 
The High Weeds 
The Homesick 
The Jett Rebel 3 

The Royal Engineers 
The Sore Losers 
The Stangs 
The T.S. Eliot Appreciation Society 
The Tubs 
The Wedding Present 
The World of Dust 
This Leo Sunrise 
TIAN 
Tinlicker 
together PANGEA 
Torii 
Tosk 
Town of Saints 
traumahelikopter 
TV Wonder 
Twin Atlantic 
Ulrika Spacek 
Ultimate Painting 
Venus Tropicaux 
Weval 
Whitney 
Willis Earl Beal 
Woodie Smalls 
Woods 
Woods on Fire 
Yak 
Yakumo 
YEAR 
Yokocola 
Yorick van Norden 
Yung 
zZz 
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8. COLOFON 
 
Het jaarverslag van EKKO is dit jaar geschreven door Eduard Versteege (programmeur), Lars 
Terhorst (medewerker marketing & PR), Karim Lasqad (facilitair manager), Rik de Graaf (coördinator 
productie), Arthur Duijzers (coördinator techniek), Feike ter Wal (vrijwilligerscoördinator), Wouter 
Baas (financiën), Ouke Arts (bestuursvoorzitter) en Marlies Timmermans (directeur). 


