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1. VOORWOORD
Op 14 november 2015 werd voor aanvang van het concert van TaxiWars in EKKO één minuut
stilte in acht genomen. Dit was een steunbetuiging aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs
een dag eerder. De aanslag op concertzaal Le Bataclan, tijdens een concert van Eagles of Death
Metal, was een gerichte aanslag op de vrijheid van mensen om samen met gelijkgestemden
muziek te beleven. Na de minuut stilte onderstreepten de eerste punky jazzklanken van TaxiWars
dat terreur onze vrijheid nooit mag aantasten.
Over heel 2015 vonden zo'n 100 concerten én zo’n 100 dance-activiteiten plaats, waarvan een
toenemend aantal concerten ook buiten de muren van het voortdurend vernieuwende
muziekpodium aan de Bemuurde Weerd. Zo programmeerde EKKO americana en folk in
Houtzaagmolen de Ster en singer-songwriters in Kargadoor. EKKO is er trots op dat zo'n 15%
van de concerten in 2015 Utrechts talent als headliner had. Ook de samenwerking met de
Herman Brood Academie en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht illustreren de spilfunctie van
EKKO als springplank voor jonge Utrechtse creatieven.
Die jonge creatieven staan bij EKKO niet alleen op het podium, maar verzorgen ook het
stagemanagement, ontwikkelen de danceconcepten, promoten de concerten, staan achter de bar
of in de keuken en verzorgen het licht en het geluid. In een aantal gevallen als betaalde
medewerker, maar in verreweg de meeste gevallen als vrijwilliger. Nieuwe artiesten ontdekken,
jezelf onderdompelen in nieuwe danceconcepten, het vernieuwde café, de driegangenmenu’s en
de exposities mét sinds dit jaar De Verderkijker: zonder vrijwilligers waren ze niet mogelijk. Het
investeren in de ontwikkeling van vrijwilligers krijgt bij EKKO dan ook blijvend aandacht.
2015 was ook het jaar van de tweede editie van Woodlum, de krachtenbundeling van EKKO en
The Village. Ook deze editie van het kleinschalige, sfeervolle en specifiek voor de locatie van
Molenerf de Ster ontworpen festival verkocht uit. Ook uitverkocht: de nieuwe danceconcepten
Pablo Discobar, No Hits No Glory en Fluff Disco. Mede dankzij de marketingcampagnes De
Zomer Komt Hard, Kom Anders… en Niet in EKKO van ontwerpstudio Met/zonder. Maar vooral
dankzij de ongrijpbare combinatie van kwaliteit en sfeer.
Met dit jaarverslag legt stichting EKKO verantwoording af over haar financiën. Ondanks een
aantal zomerweken met onderhoud aan de zaal, waardoor een deel van de programmering
verplaatst danwel afgelast moest worden, wist EKKO over 2015 een bevredigend resultaat te
boeken. Daarbij hoort een woord van dank aan de Gemeente Utrecht, die zich in 2015 bereid
heeft getoond om het versterkingsplan van EKKO te ondersteunen. Met de realisatie van dit
versterkingsplan kan EKKO voorop blijven lopen met een altijd vooruitstrevend muziekaanbod,
avontuurlijke stadsprogrammering en gerichte samenwerking met andere cultureel ondernemers.
Voor, door en in Utrecht.

Ouke Arts
Bestuursvoorzitter Stichting EKKO
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2. ACTIVITEITEN & VERHUUR
Door een grotere focus op de programma afdeling en een actieve houding richting de boekers is
EKKO in staat geweest een groot aantal shows binnen te halen die zeer succesvol bleken. Het vroeg
informeren naar komende tours en actief contact onderhouden met de grote boekingsbureaus vanuit
de programmering en de goede showpromotie van EKKO werpen zijn vruchten af. Het is
tegenwoordig wat makkelijker om deze belangrijke shows naar binnen te halen door de goede
relatie met de boekers.
In het komende jaar zal EKKO het programma verder gaan uitbreiden met meer topaanbod, met
verwacht zijeffect dat deze shows een extra impuls gaan geven aan de kaartverkoop van andere
shows.
2.1 Bezoekersaantallen
In 2015 organiseerde EKKO 103 concerten, 16 meer dan het jaar ervoor, waardoor het aantal
weer terugkomt op het niveau van 2010 & 2011. Met name de stijging van concerten buiten de deur
(in Houtzaagmolen De Ster en ACU) hebben daaraan bijgedragen. EKKO trok in 2015 maar liefst
26% meer concertbezoekers t.o.v. 2014. We vestigen daarmee een recordaantal concertbezoekers
van 19.026. Het aantal dance-activiteiten lag juist lager, er werden 14 avonden minder
georganiseerd, deels vanwege de verbouwing in augustus en deels omdat er een aantal avonden
gestopt zijn omdat deze aan relevantie zijn verloren en zo ook te weinig bezoekers opleverde.
Ondanks het lagere aantal activiteiten trok EKKO in totaal 54487 bezoekers, dat is 2,8% meer dan
in 2014. Het gemiddelde aantal bezoekers steeg bij zowel concert als dance, EKKO trok 7,6% meer
concertbezoekers en een kleine procent meer dancebezoekers.
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2.2 Programmavisie
Vernieuwing, diversiteit en kwaliteit zijn de inhoudelijke pijlers uit het ondernemingsplan 2013 –
2016. Uiteraard zijn deze pijlers ook voor 2015 nog altijd actueel. EKKO heeft haar profiel - van
innovator en doorbraakpodium - verder versterkt met nóg scherpere keuzes en het initiatief om meer
aanbod zelf te halen dan enkel de juiste selectie uit het aanbod te halen.
Laagdrempeligheid
Een opvallend resultaat in 2015 was de toevoeging van meer laagdrempelig aanbod bij zowel de
concertprogrammering als danceprogrammering. De uitbreiding van de caféfunctie najaar 2015
heeft er ook voor gezorgd dat de drempel verlaagd is voor publiek, zowel nieuw publiek alsook het
eerder komen of langer blijven. Voor de nachtprogrammering heeft EKKO in 2015 ook actiever een
breder publiek aangesproken met opvallende marketingcampagnes, zijn er nieuwe partijen met een
brede achterban binnen gehaald en door EKKO als verblijfplek te verbeteren, dus waar publiek
behalve van de kwaliteit ook van de sfeer kan genieten.
2.3 Concert
Stijging aantal concerten
De verdubbeling van shows buiten de muren van EKKO heeft voor de grootste stijging van
concertaanbod van EKKO gezorgd. Daarnaast was het voorjaar drukker vanwege het initiëren van
tours van Engelse artiesten in samenwerking met andere Nederlandse podia.
Balans en breedte in de programmering
EKKO staat al jaren bekend als plek waar je de nieuwste spannende acts ontdekt. Naast de
specifieke genre-concepten zoals One Louder, The Shape of Punk To Come en Oscillations en onze
niche programmering, zijn er in 2015 ook eens per maand meer radiovriendelijke acts
gepresenteerd zoals Rhodes, the Cool Quest en Circa Waves. Dit zorgt ervoor dat EKKO naast de
early adopter ook iets te bieden heeft aan de early majority en soms zelf de late majority. Wat
betreft segmentatie naar leeftijd valt op dat de concerten op locatie, zijnde Kargadoor en de
Houtzaagmolen De Ster, een wat ouder publiek trekt gemiddeld dan bij de concerten in eigen huis.
Hoogtepunten concert
Succes en kwaliteit is op verschillende manieren te duiden. Gekeken vanuit het perspectief aantal
uitverkochte concerten ziet EKKO een duidelijke, stijgende lijn. Deels door de scherpere
programmering maar ook doordat een en ander organisatorisch steeds beter op elkaar afgestemd
is. De shows van Odissee, Bewilder, Deerhoof, Circa Waves, Rhodes, TaxiWars, Ryley Walker, The
Slow Show, Alamo Race Track, STUFF., Fat White Family, Flying Horseman, Rangleklods, Sue the
Night, Follakzoid, Sofie Letitre, H09909 en Hiss Golden Messenger waren de muzikale
hoogtepunten voor het publiek gekeken naar kaartverkoop, sfeer en berichten op social media en in
de pers.
Stadsprogrammering
In 2015 is de programmering buiten de deuren van EKKO verdubbeld. Enerzijds dankzij het grote
aanbod aan spannende nieuwe bands aan de onderzijde van de markt, bands touren sneller en
vaker. Anderzijds is de behoefte vanuit het publiek om bands in een vroegtijdig stadium te
ontdekken, mede door ontdekfestivals als Le Guess Who? en Best Kept Secret, groter dan ooit.
Locaties in de stad als ACU, Kargadoor en Houtzaagmolen De Ster zijn perfecte locaties voor
dergelijke, nog kleine spannende acts. Door de verbouwing van EKKO in de zomer van 2015 zijn er
een aantal shows verplaatst naar De Helling en dB’s, dus ook dit weegt mee in het grote aantal
shows op locatie.
Utrechts talent op het podium
In 2015 organiseerde EKKO maar liefst 15 shows met Utrechts talent als headliner, veelal CDpresentaties van beginnende artiesten. Door het wegvallen van de Spiegelbar in Tivoli Oudegracht
wordt EKKO nóg meer de ontdekplek voor nieuw, lokaal talent. De shows van Sofie Letitre, La
Corneille en My Blue Van waren dan ook zeer drukbezocht.
Samenwerkingen concert/Local Promotors
De concerten zijn i.s.m. de volgende partijen georganiseerd: TivoliVredenburg, ACU, Subbacultcha!.
Le Guess Who?, Kargadoor, The Village Coffee & Music, Full Spectrum, Nordic Delight, Popronde,
Molen de Ster, Stichting Ruis, dB’s, Grote Prijs van Nederland, The Shape of Punk to Come, Sedate
Bookings, Plato Utrecht, Bellwether, Lexicon Bookings en De Helling.
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2.4 Dance
Er is een landelijke trend gaande dat de bezoekersmotivatie steeds vaker vanuit de inhoud komt,
waar ontdekking voorheen vooral belangrijk was onder de concertbezoeker is door de ontzuiling
van muziek deze trend nu breder zichtbaar in de gehele breedte van de programmering.
Desalniettemin zijn concepten gericht op sfeer en beleving ook erg belangrijk om laagdrempeliger te
worden voor het publiek dat vanuit hun interesses mogelijk ook naar EKKO zouden willen komen,
maar door de onbekendheid met de programmering van EKKO nu momenteel nog niet komen.
Belangrijk aandachtspunt dat in 2015 zichtbaar is geworden is het goed blijven monitoren van het
profiel van EKKO als vernieuwer en authentieke plek en dat zodoende de publieksstromen nog wel
aansluiting met elkaar kunnen vinden.
Externe dansorganisatoren
Met de komst van de nieuwe programmeur Matthijs Mom halverwege 2015 heeft EKKO een nieuw
netwerk aan kunnen trekken van makers en organisatoren. In 2015 zijn daar nieuwe, meer
community-based concepten uit voort gekomen zoals Funkyzeit, Pablo Discobar, No Hits No Glory,
De Danshal en meerdere caféproducties.
Hoogtepunten dance
Het afgelopen jaar waren de DJ-sets van Gerd Janson & Aardvarck (Cultfarm), St. Paul (Perfect
Indie), Polynation, Nuno dos Santos (Opkikker) en Leon Vynehall (Koningsnacht) de absolute
hoogtepunten.
Zaterdagnacht: Diep in de Groef
Na vorig jaar een duidelijke stijging te hebben laten zien door het vernieuwde concept en de lagere
entreeprijs was in 2015 toch helaas weer een daling bezoekersaantallen van 10% zichtbaar. Diep in
de Groef, ooit begonnen als indiedisco, heeft last van enerzijds de ontzuiling van muziek en de
daardoor groeiende interesse van alternatief publiek in andere muziekgenres en anderzijds een
schrijnend gebrek aan gitaarhits op de radio. Zodoende heeft dit concept de afgelopen jaren al
meerdere transformaties doorgemaakt. Die transformatie zal nog verder moeten worden
doorgetrokken en daarnaast zal EKKO in gaan zetten op een aantal special editions om de
promotionele waarde van het concept te vergroten.
Vrijdagnacht:
Op de vrijdagnachten programmeert EKKO voornamelijk haar content-based avonden, deze zijn
essentieel om de vernieuwing ruimte te geven, vernieuwing welke ook enorme impact heeft op de
concerten. Er zijn een aantal vaste concepten waarbij er soms concepten stabiel zijn of groei laten
zien en waar anderen juist stagneren of nog te weinig relevantie laten zien. Vanaf medio 2015 is
daarnaast ingezet op meer ruimte voor toegankelijker, community-based nachtprogramma op
vrijdagavond in samenwerking met partijen met een grote achterban in Utrecht. Hierdoor heeft
EKKO een jonger publiek kunnen bereiken dat doorgaans niet snel naar EKKO zou komen,
doelgroepen die over het algemeen goed combineren met ons bestaande publiek.
Het beste voorbeeld hiervan is de Fluff Disco, de avond van onze nieuwe danceprogrammeur
Matthijs Mom. De avond verkoopt veelal uit door de grote achterban die dit concept al had
opgebouwd in Hal 16. Een andere vondst is de Tante Joke Karaoke Band, een coverband van de
presentatoren van Streetlab, een TV-programma op NPO3. Naar verwachting zullen we deze
avond op den duur verliezen aan de grotere podia wegens het grote succes van het concept.
Van de reeds bestaande concepten is Cultfarm is het meest veerkrachtige langlopende concept. De
bezoekersaantallen van Cultfarm zijn het afgelopen jaar wederom gestegen (+15%) en na 29 edities
staat het concept er beter dan ooit voor. In 2016 viert Cultfarm haar 30e editie met Michael Mayer
(uitverkocht) en de 31e editie met Palmbomen II. Een veelbelovend begin van het nieuwe jaar.
Het tech-house concept Opkikker van Pitto heeft een zwaar jaar achter de rug met een aantal zeer
teleurstellende edities. In 2016 zal moeten blijken of het concept nog vitaal genoeg blijkt te zijn voor
een opwaartse beweging, anders zal het ruimte moeten maken voor een nieuw concept.
UK & House concept Bright lijkt eindig door grote druk van andere concurrerende concepten in de
stad. Ooit een vooruitstrevende avond die op het juiste moment startte, echter, ingehaald door
grotere clubs met dito budgetten, heeft het afgelopen jaar weer een verlies laten zien qua
bezoekersaantallen.
Soulclap blijft een fijn laagdrempelig concept, het gebrek aan achterban in de stad blijft een punt
van zorg waardoor de promotionele mogelijkheden beperkt zijn.
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Eindbaas was weer terug na een jaar weggeweest te zijn. Het chiptune concept verkocht (wederom)
weken van tevoren uit.
PANN XS is door de verhuizing naar de vrijdagnacht weer een stuk drukker bezocht. De groei van
25% in het afgelopen jaar brengt de verwachting met zich mee dat de avond nog kan blijven
voortbestaan. Club Rits heeft door organisatorische problemen minder publiek getrokken, de
komende edities zal het zich opnieuw moeten gaan bewijzen.
Met Pablo Discobar heeft EKKO er sinds december 2015 een nieuwe inhoudelijke dansavond bij.
Deze avond wordt georganiseerd door Club Loud, een Utrechtse club die alles op alles zet een
enorme promotiekracht heeft om nieuw publiek naar EKKO te trekken.
Donderdagnacht
Ook op de donderdagnacht is er ruimte gekomen voor een verschuiving van content naar community
door het stoppen van concepten als Wildgroei (te drukke organisatoren), Outbreak (veel lage
bastonen en zodoende helaas niet houdbaar gezien de geluidsisolatieschade) en Pann XS (verhuisd
naar de vrijdag). Eind 2015 is er gestart met 2 nieuwe donderdagnacht-concepten die in 2016
tweemaandelijks zullen gaan plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat het komende jaar de
aantallen dance weer zullen herstellen naar het oude niveau.
2.5 Overig
Een focus op de kernactiviteiten van EKKO heeft geleid tot een verdere afname van de categorie
overig. Het wegvallen van de vrijheidscolleges (georganiseerd door Bevrijdingsfestival Utrecht) en
een afname van quizavonden hebben er toe geleid dat het aantal activiteiten verder daalde naar 29
stuks t.o.v. 36 stuks in 2014.
Cafe programmering
Met de opening van het café vanaf oktober heeft EKKO een weer een nieuwe stap gezet naar een
laagdrempeliger EKKO. In oktober zijn de openingstijden verruimd en is er zo nu en dan naast
zaalprogrammering ook caféprogrammering. De bedoeling is om dit gestaag uit te gaan bouwen
met een divers en laagdrempelig programma.
De Foutmijn
Kortstondig was de aanwezigheid van De Foutmijn. Het succesvolle talkshow concept uit de Melkweg
waar bijzondere videoclips werden vertoond hield na 3 edities in EKKO plots op te bestaan.
Ronde van Vlaanderen
Een relatief nieuwe jaarlijkse traditie, de uitzending van de Ronde van Vlaanderen wielerwedstrijd.
Maar toch nu al een klassieker en erg succesvol vanaf de eerste editie.
2.6 Verhuur
Net als in 2014 is er wederom een toename in het aantal verhuren, en is daarmee ook het
bezoekersaantal verhuur flink gestegen. Dit komt onder andere door meer verhuur aan studie- en
studentenverenigingen die drukbezochte activiteiten organiseren. Naast een nieuwe groep blijkt ook
dit jaar dat terugkomende huurders nog steeds tevreden zijn. Stukafest, de Nederlandse Pop
Academie, Cursus Popjournalistiek van Fontys en Jonge Democraten zijn voorbeelden van
organisaties die het afgelopen jaar EKKO wederom hebben gehuurd. De vernieuwing van het café,
en de mogelijkheden die dit met zich mee brengt voor organisaties, hebben positief effect op de
verhuur. Door een breder assortiment met betrekking tot zowel eten als drinken blijkt EKKO
interessanter te zijn voor bijvoorbeeld kleinere borrels dan voorheen. De activiteiten van de Herman
Brood Academie, zowel de lesdagen als het aantal events is wel weer wat teruggelopen in 2015.
2.7 EKKO Expo
In EKKO is jaarlijks een aantal exposities te zien van jonge, relevante kunstenaars. Waar mogelijk
worden deze exposities gekoppeld aan het muziekprogramma. Om meer promotiewaarde
bewerkstelligen, werd er voor iedere expositie een Verderkijker gedrukt, een gerisoprinte-krant
waarin werd ingezoomd op het werk van de exposant. De Verderkijker werd verspreid in Utrecht bij
relevante locaties en kon gratis worden meegenomen.
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Januari - maart: Bobby Brei holt
Bobby Brei holt is geboren en getogen in Reykjavik. Zijn werk bestaat uit albumcovers voor
verschillende artiesten, waaronder Asgeir, Hjalmar en Lay Low. Er werd gekozen voor het werk van
Bobby, vanwege de in januari geprogrammeerde Ijsland-editie van mini-festival Nordic Delight in
EKKO.
Maart - mei: The God Machine
Nederlandse fotograaf Wouter Le Duc vertelt het verhaal van sekteleider John Murray Spear.
Middels dit werk, wat zich bevindt op de scheidslijn van waarheid en fictie, wil Le Duc de aandacht
vestigen op de menselijke kant van sektes. Wouter was geselecteerd voor een expositie om een
koppeling te maken met het programma De Verjaardag Van.. waarin een filosoof centraal zou
komen te staan. Helaas werd dit programma wegens productionele redenen afgelast.
Mei - juli: The Things We Are
Gedrukt op een stuk hout, geprint op papier of geprojecteerd op de maan; zou het handschrift van
illustrator The Things We Are (Joost Stokhof) nog herkenbaar zijn. Met zijn werk probeert hij zichzelf
en zijn omgeving te begrijpen, hoewel hij nooit meer dan een moment zal kunnen vastleggen. De
tekeningen, dromerige figuren en scherpe teksten zijn overtuigd ingetogen. Joost tekende ook voor
de huisstijl van EKKO’s en The Village festival: Woodlum, dat in juni plaatsvond op Molenerf de Ster,
Lombok.
Augustus - september: Met/zonder
Met/zonder is een creatief team, bestaande uit Maartje Slijpen en Merel Witteman. EKKO staat voor
een feestje, geen feestje zonder dansen, geen dansen zonder moves. Kortom; zonder moves geen
feestje. Ze bedachten een manier om dansmoves aan de man te brengen. Het resultaat is HOW TO
DANCE? een serie dans-instructies, compleet met voorbeeldpassen en stappenplan. Met/zonder
ontwikkelde ook de campagnes “De Zomer Komt Hard” (Diep in de Groef), “Kom Anders..”, en
“Niet in EKKO”.
Oktober - december: Alana Questell
De uit New York afkomstige Alana Questell maakt veel indruk met haar collages. Ze maakt
fantastische beelden vol met emotie, kleur en landschappen. In haar werk lijkt alles mogelijk te zijn,
zelfs op de maan zitten maakt ze realistisch. Alana maakte ook het artwork voor de band Sales, 22
oktober 2015 in EKKO.
> In de bijlage is een beeldend overzicht van bovengenoemde exposities te vinden.
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3. MARKETING & PR
3.1 Marketingstrategie
In 2012 heeft EKKO haar strategie aangepast welke voornamelijk sinds 2013 volledig wordt
toegepast: die van een sterk productgerichte marketing. Nog steeds zet EKKO ook middelen in om
zichtbaarheid te creëren voor EKKO als merk maar de meeste aandacht en middelen wordt ingezet
voor de verschillende producties van EKKO en het vertellen van het verhaal erachter. Door deze
strategie vol overtuiging vast te houden en uit te bouwen weet EKKO niches te vinden en heeft het
een vaste kerngroep aan zich weten te binden. Een belangrijke stap in 2015 was de promotie
gericht op een wat breder publieksbereik, passend bij de groei van topaanbod binnen het segment
waarin EKKO opereert.
Aandachtspunten van 2015:
§
§
§
§
§
§
§

doelgroepgerichte & inhoudelijke promotie;
eveneens promotie meer gericht op breder publieksbereik;
balans promotie producties & merk EKKO;
samenwerking met relevante media;
zichtbaarheid op relevante locaties, zowel offline als online;
verstevigen en bewaken online positie en het meetbaar maken van activiteiten;
storytelling & campagne-denken.

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 2015 uit: de grotere online & offline campagnes, uitvoeren van gerichte
promotie, flyeren op belangrijke locaties, advertenties bij doelgerichte magazines zoals Gonzo,
Subbacultcha, LiveGuide, DJ Broadcast, Kicking The Habit, The Daily Indie, digitale nieuwsbrieven
en samenwerkingsverbanden met online mediapartners en lokale initiatieven.
Zichtbaarheid in de stad
In 2015 had EKKO een vrijwilligerspoule van 8 personen die iedere twee weken posters en flyers
verspreidden in Utrecht op relevante locaties, met ieder een eigen route zodat er een relatie kan
worden opgebouwd met de winkeliers. Naast bovengenoemde distributie wordt er ook geflyerd of
gebannerd bij concerten, dansavonden en evenementen van EKKO zelf en bij andere Utrechtse
locaties en festivals, waaronder in 2015 bij TivoliVredenburg, dB's, ACU, Klein New Orleans,
Stekker in het Park, Smeerboel, Le Guess Who? One Night in Pandora en Le Guess Who?. De
algemene zichtbaarheid werd in 2015 verworven door maandoverzichten in de vorm van
maandladders en maandflyers. Evenement-specifieke en algemene posters werden op legale wijze
geplakt in en rondom het centrum van Utrecht op de daartoe toegestane plekken. Ook zijn er 5 A0campagnes geplaatst voor de verbetering van de zichtbaarheid in de stad. Het jonge
campagnebureau Met/zonder maakte een serie opvallende campagnes: “Kom Anders..”, om het
vernieuwde café en dansprogramma te duiden, de “Niet in EKKO” –campagne en de zomeractie
van dansavond Diep in de Groef, genaamd: “De Hete Zomer Van Diep In De Groef”. Er is gekozen
voor een samenwerking met dit jonge campagnebureau vanwege hun aanpak die aansluit bij de
wensen van EKKO in 2015: toegankelijk ogende campagnes realiseren die crossmediaal ingezet
kunnen worden en die een breder publiek kunnen aanspreken voor EKKO als merk.
Ook Ontwerpbureau Kok Pistolet maakte nog een campagne in januari, met als doel een selectie
van EKKO programmering te etaleren.
> 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 2015 zijn
een of meerdere hiervoor genoemde uitingen bewerkstelligd bij de festivals Grasnapolsky, Where
The Wild Things Are, Motel Mozaique, Le Guess Who? One Night in Pandora, Smeerboel,
TivoliVredenburg Festival, Down The Rabbit Hole, Into The Great Wide Open, Incubate en Le Guess
Who?. De zichtbaarheid bij podia genereerde EKKO met het distribueren van posters en flyers, het
gericht flyeren bij de in- en uitloop van evenementen en online via nieuwsbrieven en social media.
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Gedrukte en online advertenties
In 2015 zijn er advertenties afgenomen bij media die een overeenkomstig publiek dienen. Enerzijds
worden er advertenties afgenomen ter promotie van EKKO als merk, anderzijds showspecifiek. In dit
jaar werd dit o.a. gedaan bij Gonzo, Dj Broadcast, Subbacultcha, LiveGuide, Kicking The Habit, The
Daily Indie (officiële mediapartner in 2015) en diverse festivalgidsen, waarover hieronder meer.
Productgerichte aanpak
Sinds zomer 2015 kent EKKO twee nieuwe ondersteunende marketingmedewerkers, die ook een
gedeelte van de programmering op zich nemen. De nieuwe dance-programmeur promoot ook een
selectie van dansavonden, en weet door zijn kennis in grote lijnen hoe en waar te promoten.
Ditzelfde geldt voor de assistent concert-programmeur, die een selectie van concerten promoot, in
samenwerking met een tweetal stagiair(e)s. De derde marketingmedewerker begeleidt mee, bewaakt
het proces en de planning en geeft samen met de programmeurs input. Tot 2015 legden stagiair(e)s
zelf contact met de boekers. Dat is echter niet wenselijk in het kader van relatiebeheer en
kwaliteitsbewaking van de relatie. Door de wekelijkse overleggen en meer aandacht bij de
marketingafdeling voor het productgericht promoten, worden er in een vroeger stadium acties
uitgezet, kunnen de verbanden tussen shows worden geduid en waar mogelijk als serie worden
gepromoot. Ook kunnen resultaten beter worden geanalyseerd, wat het bijsturen van de promotieaanpak vergemakkelijkt. Deze aanpak is deels geslaagd. De volgende stap naar een hoger en
consequenter niveau zou zijn er nog wat meer tijd en aandacht voor te hebben. Dit zou een prioriteit
kunnen zijn in de toekomst bij eventuele uitbreiding van het aantal beschikbare marketinguren.
Dance
Tot 2014 lag de aandacht van de promotie vooral bij de concerten en werd de dancepromotie
voornamelijk door de externe danceorganisatoren zelf gedaan. In 2015 is er, in stijgende lijn sinds
het jaar daarvoor, meer focus gekomen op de dance-promotie en de beleving op de avonden. De
pijlers die daarvoor zijn opgezet en mede door de komst van de nieuwe danceprogrammeur
gerealiseerd: meer communiceren en sparren met de dancepartners, het aanwenden van
ambassadeurs: externe enthousiaste mensen uit de doelgroep die de avond aandacht geven, een
goede start met het aanpassen van de horeca-voorzieningen en dynamische prijsbeleid bij een
aantal avonden. Door de komst van een aantal nieuwe danceconcepten, konden ook nieuwe
doelgroepen worden bereikt, zodat ook de schil(len) buiten de vaste publieksgroep bereikt konden
worden.
Samen met de afdelingen programma en horeca is er gekeken naar het versterken van het
clubgevoel. Vooral sinds de vernieuwing van het café najaar 2015 is er veel ontwikkeld in het
horeca-aanbod tijdens dansavonden.
Er is in 2015 ook extra budget ingezet om het algehele dance-programma te kunnen promoten, met
als doel te benadrukken dat EKKO meer dan een concertzaal is. Met de campagne “Kom Anders”
wordt het publiek geattendeerd op het gegeven dat het dance-aanbod bij EKKO ietwat is aangepast
(meer ‘vermaak’-avonden naast ‘smaak’-avonden) en EKKO ook echt een dance-club is. De
campagne bestond uit een tweeluik: een posterbeeld voor in het straatbeeld en een video voor de
online kanalen. De campagne deed het erg goed: hij stond aan de top van meest gelikete uitingen
op EKKO’s sociale media en de posterbeelden werden vaak uit het pand en uit de frames in het
straatbeeld gestolen – vermoedelijk om thuis op te hangen.
Concert
In 2015 is er voor ieder concert een communicatieplan opgezet met als doel gerichte en inhoudelijke
promotie te kunnen voeren. Samen met de programmeurs werd er bepaald welke evenementen de
prioriteit kregen. De prioriteiten moesten gesteld worden vanwege het relatief lage promotiebudget
voor concerten en zeer beperkte tijd die voor handen was om shows te promoten. De belangrijkste
promotie-uitingen bestaan uit: campagnes, posters en flyers in EKKO, Utrecht en bij evenementen
waar een overeenkomstige doelgroep is, advertenties en banners bij relevante media, acties met
diverse media & lokale partijen en aandacht geven via social media. Daar waar mogelijk werden
shows aan elkaar gekoppeld in de promotie, om zo een sterkere campagne te kunnen lanceren. In
het najaar rolde daar bijvoorbeeld de Najaarspas uit: 11 shows voor totaal E50,-, deze pas was
binnen enkele dagen uitverkocht.
EKKO (Eet)cafe
Het eetcafé kreeg in 2015 aandacht via wekelijks wisselende posters die verspreid werden in het
pand en digitaal via social media. Bij ieder concert waar een eetcafé aan vooraf ging, werd
gepromoot om een combiticket te kopen. Om het bestaan van het eetcafé onder de aandacht te
brengen, was er een speciaal vierdaags eetcafé tijdens het Le Guess Who? Festival, wat tevens een
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try-out was voor het nieuwe eetcafé-concept, dat geleidelijk aan wordt doorgevoerd.
In oktober werd het café van EKKO vernieuwd: er kwamen fijnere zitplekken, spelletjes, een
tafelvoetbaltafel en het belangrijkst: ruimere openingstijden en de verbetering van de
toegankelijkheid tijdens evenementen. Het horeca-aanbod werd erop aangepast. De vernieuwing
werd gecommuniceerd via de serie-campagne “Kom Anders”, die naast het vernieuwde danceaanbod ook de vernieuwing en verrijking van de café-functie etaleerde. Ook kwamen er mooie
uniforme foto’s van het assortiment en sfeerfoto’s van het vernieuwde café, die online gedeeld
werden. Er werd ook al wat geëxperimenteerd met café-programmering en introductiekortingen voor
buren en relaties. Een goede start.
EKKO Expo
De tweemaandelijks wisselende exposities kregen aandacht via een eigen sectie op www.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 en Vormplatform. Daar waar mogelijk werd de expositie gekoppeld aan een evenement in
EKKO, waardoor er ook extra promotiemogelijkheden ontstonden.
Nieuw in 2015 was expo-magazine De Verderkijker, waarin ingezoomd werd op het werk van de
betreffende exposant, in beeld en tekst. Het gerisoprinte krantje was gratis verkrijgbaar bij diverse
locaties in Utrecht. Het krantje werd goed ontvangen en vond gretig aftrek. Risoprinten is echter een
vrij dure aangelegenheid, waardoor slechts kleine oplages mogelijk waren.
3.3 EKKO online
Thuisbasis van de online activiteiten van EKKO is de website, www.ekko.nl. Deze biedt alle relevante
informatie over evenementen, het (eet)café, de exposities en het profiel van EKKO. Een afgeleide van
de website is de digitale nieuwsbrief. Deze wordt iedere eerste dinsdag van de maand verstuurd
naar de abonnees. De nieuwsbrief bevat de agenda van de eerstkomende periode, net bevestigde
shows, de eerstkomende menu's en de actuele expositie. Er wordt aparte content voor de
nieuwsberichten in de nieuwsbrief gemaakt. Denk hierbij aan tips van muziekkenners uit de industrie
over bepaalde evenementen in EKKO.
Statistieken ekko.nl
Het aantal bezoeken aan de website is ten opzichte van 2014 toegenomen: 215.992 in 2015 versus
205.405 het jaar daarvoor. Ook het aantal gebruikers nam toe: met 4,29% naar 120.446. Het
aantal nieuwe bezoekers is, net zoals het jaar daarvoor, meer dan het aantal terugkerende
bezoekers: 52,5% tegenover 47,5%. In 2014 was dit 53,4% om 46,6%. Het is aannemelijk dat de
groei in bezoeken en gebruikers mede is ontstaan door de toename van digitale advertenties die in
2015 zijn afgenomen, en die direct linken naar www.ekko.nl.
Andere statistische uitkomsten m.b.t. de website:
§
§

§

Gemiddelde sessieduur is wat afgenomen: 1 minuut 45 tegenover 1 minuut 50 in 2014. De
verwachting is dat dit te maken heeft met de prestatieverbeteringen van de website die in
2015 zijn doorgevoerd, waardoor pagina’s veel sneller laden.
Het meeste aantal bezoeken komt binnen via Google (51,87%), net zoals in 2014 (met een
stijging van 14,47%). 29,01% komt via direct verkeer binnen, maar nam wel weer iets af
ten opzichte van 2014, met 4,20%. Facebook desktop, Facebook mobiele site, Facebook
App, Twitter, zoekmachines Bing en Yahoo, Elle Eten en Culturele-vacaures maken de top
10 af.
Nog goed om apart uit te lichten is Facebook: het aantal bezoeken via de desktopversie
nam af met 12,76% naar 10.743. Het aantal bezoeken via de mobiele website en App van
Facebook namen echter wel flink toe: 52,98% en 10,71%.

Statistieken nieuwsbrief
Sinds 2014 wordt nieuwsbriefprogramma Campaign Monitor gebruikt om nieuwsbrieven uit te
sturen naar de abonnees van de nieuwsbrief.
§

Op dit moment heeft de nieuwsbrief 2792 leden. Dit is een daling ten opzichte van 2014
(2934), al heeft dit vooral te maken met het gegeven dat er een grote schoonmaak in het
ledenbestand heeft plaatsgevonden: Abonnees die alle nieuwsbrieven van 2014 niet hebben
geopend, of naar wie de nieuwsbrieven bouncete, zijn verwijderd.
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Het overgrote deel van de nieuwsbrieven wordt geopend in Nederland. Verenigd
Koninkrijk, België, Amerika en Australië volgen met enkele tot tientallen geopende
nieuwsbrieven per nieuwsbrief-editie.
In de nieuwsbrief zorgt de agenda-sectie voor de meeste doorkliks naar www.ekko.nl. De
nieuwsberichten volgen op de tweede plek.

Social media
De koers van 2013 en 2014 bleef in 2015 gehandhaafd. De trends en algoritmes van de media zijn
sinds 2014 niet wezenlijk veranderd, waardoor de strategieën niet aangepast hoefden te worden.
De belangrijkste trend sinds 2014: tekst is saai, beeld is dynamisch en dus aantrekkelijk. En met
mooi beeld dat een sfeer of positief gevoel opwekt, worden duidelijk zichtbaar nog meer likes
gegenereerd. De belangrijkste social media voor EKKO zijn Twitter, Facebook en Instagram. Een
aantal uitkomsten op een rijtje:
§

Twitter: op moment van schrijven telt het Twitteraccount van EKKO 8899 volgers. Er werden
dus een kleine 1600 volgers bijgeschreven sinds 2014. In 2014 werden er 1505 nieuwe
volgers bijgeschreven, in 2013 1696.

§

Facebook: eind 2014 telde de Facebook-pagina 13242 likers. Op moment van schrijven
zijn dit er 16261: Er werden dus 3019 nieuwe likers bijgeschreven in dit jaar. Dat is wel
wat minder ten opzichte van 2014: toen kwamen er maar liefst 4171 likers bij. In 2015 is
Facebook onder de jongeren (tot 30 jaar) minder populair geworden en stagneert het
aantal actieve Facebook-leden. De jongeren (18 t/m 30) zijn actiever geworden op
Instagram. Tieners onder de 18 zitten veel op Snapchat.
Facebook-posts die het het beste deden, waren posts met beeld. Vooral de posts m.b.t. de
campagnes van EKKO deden het erg goed.

§
§

Instagram: het aantal volgers op Instagram is gigantisch gegroeid. Waar het account van
EKKO eind 2014 nog 382 volgers had (start: eind mei 2014), zijn dat er nu 1384. Een
toename van grofweg 1000 volgers dus. De berichten ontvangen ook in hoge mate respons.

Meetbaar maken van activiteiten
Vooral online activiteiten kunnen doorgaans goed gemeten worden door de toepassing van
de analytics-systemen van social media en Google. Dit is in 2015 dan ook volop gedaan bij
campagnes en promotie-acties. Er is echter zoveel mogelijk op dit gebied, dat er in 2015
gesprekken zijn gevoerd met een bureau dat hier gespecialiseerd in is. Naar verwachting wordt
hiermee een samenwerking opgezet in 2016. De volgende stap in het meetbaar maken van
activiteiten, is het nog gerichter benaderen van potentieel publiek, dit zal een van de pijlers van
2016 worden.
3.4 Samenwerking
Belangrijke samenwerkingspartners in 2015 waren onder andere Kicking The Habit, Subbacultcha,
VPRO 3voor12 (lokaal/landelijk) en The Daily Indie. Met laatstgenoemde partij is zelfs een stevige
relatie opgezet die startte in 2015: EKKO werd de officiële partner van het alternatieve
(pop)muziekmagazine. Samen werden er acties opgezet, sessies opgenomen, achtergrondartikelen
gepubliceerd en interviews afgenomen die allemaal crossmediaal terug te vinden zijn. De
verwachting is ondanks dat dat de samenwerking in 2016 niet wordt doorgezet, om het budget op
een andere, meer gerichte manier te kunnen besteden.
De samenwerking met soortgelijke organisaties om shows voor elkaar te promoten versterkte al in
2014, maar werd nog intensiever in 2015 door de toegenomen focus op gerichte productpromotie.
Denk hierbij aan inhoudelijke samenwerkingsverbanden, het delen van kosten van advertenties en
het tippen van evenementen. Dit werd in 2015 onder andere gedaan met Incubate, Down The Rabbit
Hole, Where The Wild Things Are (waar ook een speciale Diep in de Groef op locatie plaatsvond),
Smeerboel (waar EKKO een podium programmeerde), Le Guess Who?, Patronaat, The Sugarfactory,
Rotown, TivoliVredenburg, dB’s, Into The Great Wide Open en Motel Mozaique.
Lokale samenwerkingspartners
Er zijn diverse lokale partners in de stad waar veel mee wordt samengewerkt. Met koffiezaak The
Village deed EKKO in 2015 een aantal bijzondere instores, winacties en speciale koffies. Ook vond
in samenwerking de tweede editie van Woodlum Festival plaats en punkavond One Louder.
Zeefdrukwerkplek en broedplaats Kapitaal verwijst op regelmatige basis bij hun evenementen
’s avonds door naar EKKO voor de nachtprogrammering. Platenzaak Plato verkoopt fysieke tickets
van concerten in EKKO. Met kledingwinkel Klijs & Boon en Utrechts’ ontwerper The Things We Are
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werd een Jaarkalender 2016 gemaakt tijdens de feestmaand december. Andere belangrijke partners
zijn onder andere kledingwinkel ILL, ontwerperswinkel Puha en de hogeschool HKU.
3.5 Relatiemarketing
Sinds 2014 geeft EKKO jaarlijks een uitgave uit om terug te kijken op de afgelopen periode. In 2014
was dit een EKKO-boek over de jaren 2012 t/m 2014, in 2015 was dit een a1 jaarkalender. Onder
de leus “Bono ken je al, nieuwe artiesten ontdek je in EKKO” wordt in de jaarkalender van 2016 een
groot aantal shows van 2016 in EKKO opgesomd. Op de achterkant is een overzicht te vinden van
de hoogtepunten van 2015.
3.6 Ticketing
Online zijn tickets verkrijgbaar via de website van EKKO en op iedere evenementenpagina staat een
ticketknop. Ook via de Facebook-pagina van EKKO kunnen tickets worden gekocht. Fysieke kaarten
kunnen aan de deur worden gekocht tijdens openingstijden van de kassa en sinds oktober 2015 aan
de café-bar.
Sinds 2012 worden er ook combitickets verkocht, waarmee de kopers met korting kunnen eten bij
EKKO wanneer ze een concert gaan bezoeken. In 2013 werden er totaal 245 combitickets
aangeschaft verdeeld over 29 concerten, in 2014 totaal 217 verdeeld over 24 concerten. In 2015
zijn dit er 358, verdeeld over 31 concerten. Gemiddeld werden er per concert 2 combitickets meer
verkocht dan in 2014 en 3 ten opzichte van 2013.
3.7 Publieksonderzoek
EKKO is in 2014 gestart met de opzet van een format voor een terugkerend publieksonderzoek met
uitgebreide aandacht aan waarden en beleving. Het doel is om volgens deze opzet iedere anderhalf
à twee jaar een publieksonderzoek uit te laten voeren. Er wordt daarbij gekeken naar waarden en
functies die verband houden met:
§
§
§

bands en artiesten die geprogrammeerd worden in EKKO;
de waarneming, interpretatie en beleving van bezoekers;
de organisatie en coördinatie van EKKO.

Door de vernieuwing van het café en de aanpassing van het dance-aanbod, zal EKKO zodra het
mogelijk is in 2016 een nieuw publieksonderzoek doen.
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4. PRODUCTIE & FACILITAIRE ZAKEN
4.1 Productie
In 2015 zijn er met name stappen gemaakt in de gastvrijheid en servicegerichtheid van EKKO
richting de bands en de opleiding van het personeel. De beide kleedkamers zijn, na een grondige
aanpak van de kleine kleedkamer, momenteel fijn om in te verblijven waardoor artiesten zich thuis
voelen in EKKO. In combinatie met de kwaliteit van de verblijfplaatsen en de voedzaamheid van de
catering blijkt EKKO een goede indruk achter te laten bij zowel bands als artiesten. Door het
inspelen op persoonlijke wensen van de artiest tijdens de voorbereiding van de producties en de
pro-actieve houding van de medewerkers tijdens de productie merken we dat artiesten doorgaans
met een glimlach EKKO verlaten.
Dat is ook toe te schrijven aan het personeel van EKKO. In 2015 zijn er een aantal stappen gezet
met het stagemanagersteam om hun werkzaamheden gestructureerder en beter te laten verlopen.
Sinds 2015 is er een apart functieprofiel opgesteld voor deze werkgroep en is daarmee ook een
terugkomend functioneringsgesprekkenronde ingevoerd. Ook een aparte stagemanagersvergadering
komt vaker terug in het jaar, waardoor onduidelijkheden en problemen sneller kunnen worden
opgelost. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden gekomen om deze werkgroep op andere plekken
ervaring op te laten doen. Het afgelopen jaar konden stagemanagers via EKKO bij Woodlum,
Bevrijdingsfestival Utrecht, Smeerboel festival en IBB-fest ervaring op doen. Ook de losse EKKOprogrammering op externe locaties als De Kargadoor en Houtzaagmolen De Ster bieden extra
ervaringsmogelijkheden op andere locaties.

4.2 Techniek
Medewerkers en opleiding
De trend van de afgelopen jaren houdt aan: het blijft lastig om voldoende techniekvrijwilligers te
werven en te houden, met name voor licht. De kwaliteit bereiken en vasthouden blijft ook een punt
wat blijvend aandacht nodig heeft.
Om een beeld te geven: in 2015 heeft EKKO 234 activiteiten gehad. Die zijn grotendeels over 10
maanden verspreid. Gemiddeld zijn er 5 actieve vrijwilligers bij licht die 2 diensten per maand
doen. Dat zijn 100 beschikbare vrijwilligersdiensten op 234 activiteiten. Daarnaast heeft EKKO
doorgaans techniekstagiaires, maar waren er in 2015 geen aanmeldingen daarvoor.
In kwaliteit worden stappen gezet: de vorig jaar ingezette cursussen worden steeds beter, en zal
naar verloop van tijd zijn plek krijgen verwachten we. Bij de meeste bands en boekers is de naam
van Ekko in ieder geval positief, en ook de sfeer in het team was afgelopen jaar zeer goed. Dat is
van belang voor het plezier en de binding.
Update techniek
Er is in 2015 een aanvraag ingediend voor nieuwe investeringen, voortkomende uit een nieuw
opgezette investeringscyclus, een meerjaren overzicht waarin te zien is welke investeringen wanneer
vervangen zullen moeten worden. De aanvraag voor 2015/2016 is gehonoreerd.
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 2016 een groot accent op liggen.
Samenwerking
De samenwerking zoals deze voorheen lokaal en landelijk was is iets afgebouwd, met name op
landelijk niveau. Er was minder vraag om gezamenlijke trajecten in 2015 en zodoende is de
prioriteit bijgesteld. Waar nodig voert EKKO incidenteel overleg.
EkkoLab
Om ook de kwaliteit van de beleving tijdens activiteiten te versterken is EKKO in 2015 een traject
gestart in samenwerking met Foss Collective waarbij werd onderzocht of er een nieuwe afdeling zou
kunnen worden opgezet om de leeromgeving uit te kunnen breiden met een afdeling voor de
ontwikkeling van visuele concepten. Dit onderzoek is gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve
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Industrie, maar helaas is een meerjareige steun afgewezen. EKKO onderzoekt andere mogelijkheden
om het gebrek aan een kwalitatieve aanpak van visuele concepten in podia te ontwikkelen.
4.3 Horeca & faciliatire zaken
In het afgelopen jaar heeft EKKO flinke stappen gezet aangaande de verdere ontwikkeling en
professionalisering van de horeca in EKKO. Dat heeft zowel direct als indirect zijn vruchten
afgeworpen. In het voorjaar werd druk onderhandeld met verschillende partijen over het nieuwe
biercontract, met als uitkomst dat EKKO bij Ab Inbev zal blijven, zij het onder sterk verbeterde
voorwaarden. Dat heeft vooral effect op de jaarlijkse sponsorbijdragen, maar gaf ook ruimte om
naar het assortiment te kijken. Daarnaast zijn sponsorinkomsten gebonden aan de bier inkoopsprijs
dus beter bestand tegen prijsstijgingen in de toekomst. In het najaar heeft EKKO, naast een
uitbreiding van het assortiment met lokale bieren en barfood, ook het EKKO café
geprofessionaliseerd. De uitstraling van het café heeft een flinke impuls gekregen en de
openingstijden voor publiek zijn wat verruimd rondom activiteiten. Dat levert naast een
kwaliteitsimpuls een positieve bijdrage aan de horeca-inkomsten.
Deze zijn namelijk na een ferme daling in 2014 weer licht gestegen in 2015, ondanks de sluiting
van bijna een maand in augustus wegens de verbouwing. Dat is een hele prestatie, gezien er in
2015 minder dansnachten waren dan in het voorafgaande jaar. De stijging is voornamelijk toe te
schrijven aan een flinke stijging van de bezoekersaantallen per productie maar ook de besteding per
bezoeker is gestegen.
Eetcafe
De bezoekersaantallen van het eetcafé zijn licht gestegen. Er is een lichte daling van de 3-gangen
menu's maar door een flinke stijging van de combitickets zijn er in totaal meer eters in EKKO
geweest. In het najaar is het eetcafé concept uitgebreid vooruitlopend op de ambititie om dat in
2016 verder uit te breiden met een geheel nieuw eetcafé-concept dat nog beter aansluit op het
EKKO activiteiten.
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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 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 2015, niet activiteitgebonden:
KERN - LOONDIENST
Functie

Naam

1

Directeur

Marlies Timmermans

32

01-01-11

2

Programmeur

Eduard Versteege

32

01-12-07

3

Hoofd Productie

Ilja van Ijken

20

01-08-03

4

Medewerker Productie

Rik de Graaf 1-10 24

8, 24 per 1-10

10-03-14

5

Medewerker Marketing & PR

Lars Terhorst

20, 32 per 1-3

01-04-11

6

Medewerker Dance & PR

Marco Muhring

20

01-02-12

7

Medewerker Dance & PR

Matthijs Mom

16

13-07-15

8

Assistant programma

Jacob Hagelaars

8, 12 per 1-9

10-08-15

9

Kassacoördinator

Sophie Eigenbrood

6

21-10-13

01-12-15

10

Kassacoördinator

Susan Verdouw

6

01-12-15

01-12-15

11

Secretarieelmedewerker

Sandra Schoote

22

13-02-03

01-07-15

12

Management ondersteuning

Feike ter Wal 1-9

16, 28 per 1-9

16-03-15

13

Onderhoudsmedewerker

Craig Bel

13

01-08-04

14

Facilitair Manager

Hans van de Weerd

32

01-02-12

Uur p/wk

KERN - ZZP
Functie

Naam

1

Controller

Wouter Baas

6

2

Administratief medewerker

Mark Gijsen

6

3

Vrijwilligerscoördinator

Monja Lamdahhi

4

Coördinator techniek

Arthur Duijzers

Gemiddeld p/wk

8

In dienst

Uit dienst

01-11-15

01-09-15

Bijzonderheden

Gestopt per 1-5-15

14

In 2015 zijn er door middel van een kleine reorganisatie een aantal wijzigingen geweest in de
personele bezetting. Een aantal functies zijn iets bijgesteld wat betreft urenomvang. In het overzicht
hierboven is te zien welke functies het betreft. Tevens is aangegeven wie wanneer uit dienst is
gegaan of is gestopt met freelance werkzaamheden en is cursief gedrukt te zien hoe en vanaf
wanneer deze uren zijn vervangen.
De functie hoofd productie is komen te vervallen, alsmede de functies secretarieel medewerker en
vrijwilligerscoördinatie. De functie hoofd productie maakte het functiegebouw onnodig zwaar en de
andere twee functies zijn samengevoegd om zo tot een compactere en efficiëntere organisatie te
komen.
Het aantal FTE’s van het kernteam bedroeg begin 2015 5,39 + 0,84 = 6,24 FTE en eind 2015 5,97
+ 0,68 = 6,65 FTE.

EKKO JAARVERSLAG 2015

| 17

5.2 Vrijwilligers
EKKO heeft het afgelopen jaar een flinke slag kunnen maken door de functie van
vrijwilligerscoördinator aan te passen. Deze functie werd uitgevoerd met acht uur per week en betrof
voornamelijk het werven van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten voor medewerkers. Om
effectiever te kunnen werken is de functie samengevoegd met die van secretariaatsmedewerker. De
werving, roostering, vrijwilligersbegeleiding en personeelszaken bevinden zich nu op één plek,
waardoor er makkelijker een duidelijk medewerkersbeleid ontwikkeld kan worden en iedereen één
duidelijk aanspreekpunt heeft.
Deze extra uren ter ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid hebben er in 2015 al aan bijgedragen
om de horeca te professionaliseren: eerder werkte EKKO met barvrijwilligers en bedrijfsleiders, sinds
het najaar is er een extra laag daartussen toegevoegd, namelijk die van barhoofd. Een barhoofd is in een notendop- iemand die verantwoordelijk is voor de horeca tijdens een productie, die nieuwe
mensen in kan werken en let op sfeerbeheer. Omdat deze persoon meer verantwoordelijkheden
krijgt dan een vrijwilliger, hen begeleidt en meer diensten zal werken, wordt deze betaald. Zo biedt
EKKO mensen een verbeterde leeromgeving met uniformere werkwijzen en met meer
doorgroeimogelijkheden richting barhoofd en/of bedrijfsleider.
Naast het toevoegen van barhoofden heeft EKKO het afgelopen jaar verschillende
inwerkhandleidingen opnieuw onder de loep genomen en zijn er trainingen georganiseerd voor
verschillende teams. Denk daarbij aan bartraining, bedieningstraining en licht- & geluidscursussen.
Inmiddels zijn er voor alle teams competentieprofielen ontwikkeld en zullen deze in 2016
geïmplementeerd worden, waardoor wederzijdse verwachtingen nog helderder zullen zijn.
Naast de aandacht in 2015 voor de individuele ontwikkelingmogelijkheden is ook een atart gemaakt
met het verbeteren van het functioneren als team door de inzet van maandelijkse
medewerkersvergaderingen. Tijdens deze vergadering komen de vrijwilligers van bar, keuken,
geluid, licht en stage management samen met hun eigen team om even door te spreken hoe de
afgelopen maand ging en of er nieuwe dingen of verbeterpunten in het werkproces zijn. Deze
vergaderingen zorgen voor meer verbondenheid binnen het team en zorgen ervoor dat kleine
problemen sneller gesignaleerd en opgelost worden.
Voor verdere input van vrijwilligers kan EKKO zich tot de vrijwilligersraad richten, die sinds dit
najaar bestaat. De raad vertegenwoordigt alle disciplines binnen EKKO en dient als klankbord bij
het nemen van beslissingen omtrent vrijwilligersbeleid of andere beleidsbeslissingen die impact
hebben op het werken bij EKKO.

5.3 Bestuur
Begin 2015 is Vincent van der Vlies gestopt als secretaris en bestuurslid. Het bestuur bedankt
Vincent voor zijn jarenlange inzet voor EKKO. Bestuurslid Paula van den Elsen heeft de rol van
secretaris van Vincent overgenomen. 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.
Besturingsmodel
EKKO hanteert het bestuur-model 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.
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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. Aan de start van dit overleg wordt kort gesproken over de komende
activiteiten in EKKO en gerelateerde activiteiten in Utrecht. 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. De voornaamste uitkomst van de laatste
bestuursevaluatie betrof de werkwijze bij besluitvorming. Daarbij is gesproken over de
volgordelijkheid van ideeën naar initiële plannen (beknopt) en vervolgens van concrete plannen
(onderbouwd en doorgerekend) naar besluiten.

EKKO JAARVERSLAG 2015

| 19

6. FINANCIËLE VERANTWOORDING
6.1 Samenvatting resultaat
EKKO heeft in 2015 een exploitatieresultaat behaald van E21.936, de algemene reserve op 31
december 2015 komt daarmee op E36.639. De totale inkomsten stegen met 3,6% ten opzichte van
2014 en de totale kosten stegen met 1,4%. De exploitatie is erg stabiel, het meest opvallend zijn de
stijging horecainkomsten en toename sponsorinkomsten. Laatstgenoemde is het resultaat van scherpe
onderhandelingen inzake een nieuw horecacontract in combinatie met het goede horecaresultaat.
De stijging horecainkomsten is te danken aan enerzijds de sterke concertprogrammering en
optimalisering van de balans danceprogrammering en anderzijds aan de kwaliteitsimpuls bij en de
verruiming van de horecafunctie sinds oktober 2015. Dat zorgde in het najaar voor 10% meer
bezoekers en bijna 15% meer omzet met dezelfde hoeveelheid producties als het voorafgaande
najaar.
Directe en indirecte lasten geluidswerende maatregelen
EKKO is sinds haar oprichting in 1986 gevestigd aan de Bemuurde Weerd WZ 3 te Utrecht. Sinds
medio 2014 is het naastliggende pand Bemuurde Weerd Westzijde 4 verbouwd van kantoor naar
een woonfunctie. Vanaf het moment van bewoning, eind 2014/begin 2015, is er sprake van
geluidsoverlast vanuit de grote zaal van EKKO naar een paar van de naastgelegen nieuwe
woonruimten. Omdat er een speciale gebiedsverordening geldt voor Pijlsweerd waarbij panden met
bedrijvenbestemming ook als woonbestemming mogen worden gebruikt was er voor de
functiewijziging geen bestemmingswijziging nodig en zodoende heeft er dus ook geen
omgevingstoets plaatsgevonden alvorens de realisatie van (studenten)woningen in desbetreffende
panden. Wel is er een omgevingsvergunning verleend en aangaande geluidswerende eisen zijn de
standaard normen aangehouden vanuit het bouwbesluit die niet afdoende zijn om het geluid dat in
Poppodium EKKO uitgestuurd wordt te weren. De gemeten geluidsschade varieerde afhankelijk van
de precieze meetplek, de hoogst gemeten geluidsschade was 14 dB(A) en zodoende waren er
noodzakelijke maatregelen nodig om de bedrijfsvoering van EKKO niet in gevaar te brengen.
Directe lasten geluidswerende maatregelen
Een gespecialiseerd akoestisch en audio- consultancy bureau heeft de exacte geluidsoverlast in kaart
gebracht. Zij hebben op basis daarvan een maatwerk aanbeveling gedaan voor een tweetal
maatregelen; het plaatsen van een extra akoestische muur geplaatst voor de linker muur van de zaal
en het akoestisch ontkoppelen van de dakconstructie van het aangrenzende pand, het akoestisch
ontkoppelen van de zaal van Ekko van het overige pand en het vullen van deze spouw met
geluidsabsorberend materiaal. Tijdens de werkzaamheden werd er een tweede spouw gevonden
welke niet op de bestaande bouwtekeningen aangegeven stond, ook deze ruimte is alsnog gevuld
met geluidsabsorberend materiaal. Deze directe lasten en de dekking ervan zijn in de winst- en
verliesrekening opgenomen onder Bedrijfs- en huisvestingskosten. In de bijlage is de specificatie van
deze kosten te vinden.
Indirecte lasten geluidswerende maatregelen
In de winst- en verliesrekening is daarnaast een bedrag opgenomen ter compensatie van de
inkomstenderving als gevolg van een tijdelijke sluiting van een kleine maand om geluidswerende
maatregelen te treffen. Deze totale indirecte kosten van deze verbouwing betreffen E18.184. Het
resultaat 2015 zal uit moeten komen op E21.250 om de verrekening van een deel voorfinanciering
door de Gemeente Utrecht (van een eerdere verbouwing) van E21.250 met de jaarsubsidie 2015 te
kunnen dekken. De specificatie van de indirecte kosten is in de bijlage te vinden.
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DIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2015 & 2014 IS + E15.973/ + 2,1%
-

-

-

-

-

Het aantal betalende bezoekers bleef in 2015 nagenoeg gelijk met minder activiteiten in totaal.
We organiseerden meer concerten en het aantal bezoekers per activiteit steeg, zodoende ligt de
entree-opbrengst bij concerten in 2015 36% hoger dan in 2014. De entree-inkomsten bij dance
daalden juist met 27,4% vanwege het fors aantal minder activiteiten (oa verbouwing) alsook de
prijsverlaging van 33% van het entreeticket van het wekelijkse concept Diep In De Groef, deze
prijsaanpassing was onvermijdelijk gezien het veranderende uitgaanslandschap in Utrecht.
De horeca-inkomsten zijn in 2015 flink gestegen met 3,6% (E14.536), dit mooie resultaat is
vooral in het najaar behaald door de verbetering van de horecafunctie en verruiming van de
openingstijden alsook door een verbeterde balans tussen content en community dansavonden,
EKKO programmeert sinds september 2015 meer community based avonden waarbij de
bezoekersaantallen nog wat hoger liggen dan bij de content based avonden. De verbetering
van de horecafunctie zorgde voor 17% meer omzet bij concerten en per bezoeker 4%. De omzet
bij dance lag 3% lager, met name doordat het aantal danceproducties zo’n 10% lager lag. De
stijging van de horecaomzet buiten de producties bedraagt 153%.
In 2015 trok het eetcafé net iets meer bezoekers. Toch bleef de omzet nagenoeg gelijk vanwege
een de toevoeging van eenvoudige, goedkopere barhappen naast het 3-gangenmenu. Deze
aanpassing zorgt voor meer bezoekers en drankomzet, de marges op drank zijn een stuk beter
dan bij food.
De huuropbrengsten door verhuur van de zaal waren in 2015 lager dan in 2014, met name
door daling van het aantal verhuringen aan de Herman Brood Academie (12 lesdagdelen plus
4 events minder). Dit werd deels gecompenseerd door hogere verhuurinkomsten vanuit overige
zaal-verhuringen.
De huuropbrengsten vanuit verhuur kantoorruimte zijn ruim 35% hoger doordat enerzijds de
huurprijs is aangepast en anderzijds de verhuur van werkplekken in de voorkamer is gestegen.

INDIRECTE BATEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2015 & 2014 IS + E25.341 / + 6,1%
-

Het totaal aan subsidies lag in 2015 5,6% hoger door de compensatie van de inkomstenderving
voortkomend uit de verbouwingssluiting.
De sponsorinkomsten zijn met 16,1% gestegen doordat in juni 2015 het nieuwe contract met
Inbev is ingegaan, daarnaast is de bonus hoger vanwege de stijging horecaomzet.

DIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2015 & 2014 IS + E11.658 / + 2,2%
-

-

-

-

De programmalasten liggen wat lager omdat er minder activiteiten zijn georganiseerd in 2015,
maar zowel bij concert als bij dance liggen de programmalasten per activiteit lager. Ondanks
de forse procentuele stijging van overige programmalasten door nieuwe collectieve contracten
met BUMA en SENA.
Er is een nieuwe post te zien onder programmalasten: cultuureducatie. Daar is in 2015 een
bedrag in geïnvesteerd van E7.455 ter ontwikkeling van een nieuw audiovisueel
opleidingstraject, deze investering is volledig gedekt door een bijdrage van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De publiciteitskosten voor dance lagen iets hoger in 2015 door de inzet van extra
najaarscampagnes voor nieuwe danceprogrammering.
Aan de inkoopzijde horeca ziet EKKO een kostenstijging van 7,9%. Uiteraard komt dat
voornamelijk door de grotere afname. De rest van deze stijging komt voort uit enerzijds de
indexering van de bierinkopen en anderzijds de verbetering en uitbreiding van het assortiment.
De kosten verhuur zaal zijn flink gedaald doordat de Herman Brood Academie een stuk minder
events heeft georganiseerd en de overige verhuringen productioneel minder complex waren.
Bij de overige directe lasten vallen een aantal zaken op, allereerst zorgt de kwaliteitsimpuls en
verruiming van de horecafunctie voor een nieuwe post, te weten barhoofden. De kosten van
deze barhoofden zijn voor 45% dus E5.295 toe te schrijven aan de verruiming van de
openingstijden horecafunctie en voor de overige 55% aan de kwaliteitsimpuls. Door het
standaard werken met barhoofden zijn er minder betaalde bardiensten nodig en zodoende
daalde deze post in 2015 met 42,7% dus E4.987. Netto betekent dat dat de kosten voor de
verruiming horecafuncie E3.051 bedroegen in 2015.
Daarnaast zien we een forse stijging van de inhuurkosten geluidstechnici, dit heeft deels te
maken met de verslechterde geluidisolatie richting de nieuwe buren en de noodzakelijke inzet
van technici op dancenachten om scherp op de nieuwe normen te sturen. Daarnaast worden er
vaker betaalde technici ingezet om nieuwe technici in te werken om zo het hogere verloop sinds
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de opening van TivoliVredenburg op te kunnen vangen.
Tot slot zijn de lasten voor de inhuur portier gestegen, dit is volgens prognose en komt voort uit
het uit dienst treden van de vaste portier in 2014.

INDIRECTE LASTEN / TOTAAL VERSCHIL TUSSEN 2015 & 2014 IS + E 4.304 / + 0,7%
-

-

Begin 2015 is er een kleine reorganisatie doorgevoerd om de efficiency nóg verder te
optimaliseren, ook zijn er een aantal uren ter versterking bijgekomen gedurende het jaar, eind
2015 had EKKO in loondienst 5,97 FTE. Toch zijn de lonen en salarissen in 2015 iets gedaald
ten opzichte van 2014, dit omdat er in 2014 6,08 FTE’s waren.
Bij de overige personeelskosten is met name de inhuur indirect personeel gedaald, in feite betreft
het een kostenverplaatsing omdat incidentele inhuur vervangen is door een vaste aanstelling.
Bij de vrijwilligerskosten is een lichte daling van de uitgaven te zien, met name door
aanscherping van de sturing op de uitgaven aan activiteiten. Daarnaast zijn er in 2015 geen
medewerkersshirts geproduceerd.
De huisvestingskosten lagen in 2015 zo’n 12% hoger vanwege aanschaf klein inventaris dat aan
vervanging toe was, en door de toename van ruim afgeschreven apparatuur waarvoor extra
onderhoudskosten gemaakt moesten worden.
De kantoorkosten zijn in 2015 gedaald met 34,5% met name dankzij een nieuw contract voor
kopieerkosten.
De overige organisatiekosten kent een tweetal opvallende verschillen, enerzijds de verplaatsing
van de SENA kosten van Contributies en abonnementen naar de Programmakosten. Ook de
stijging van de Overige organisatiekosten lijkt fors, maar is vooral een verschil ten opzichte van
2014 omdat in dat jaar op die post kasverschillen en betalingsverschillen zijn geboekt.
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6.2 Jaarrekening 2015
BALANS (na voorgestelde resultaatbestemming)	
  
ACTIVA

31 DECEMBER 2015

31 DECEMBER 2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1.583

1.333

191.340

227.069
192.923

228.402

Vlottende activa
Voorraden

13.039

16.344

Debiteuren

9.306

13.000

Belastingen

11.920

6.962

123.799

124.600

Overige vorderingen

Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

158.064

160.906

125.874

15.956

476.861

405.264

31 DECEMBER 2015

31 DECEMBER 2014

Eigen vermogen
Algemene reserve

36.639

14.703

Egalisatiereserve

88.438

124.889

Bestemmingsfonds

100.485

	
  

225.562

139.592

Langlopende schulden
Leningen o/g

40.233

77.178
40.223	
  

77.178

Kortlopende schulden
Crediteuren

76.265

78.659

Belastingen

6.204

11.993

128.597

97.842

Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

211.066

188.494

476.861

405.264
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6.3 Staat van baten en lasten 2015
2015
gerealiseerd

2015
begroot

2014
gerealiseerd

€

€

€

Entreegelden

194.827

196.000

194.792

Horeca

Directe baten
417.726

435.000

403.190

Huuropbrengsten

96.842

99.753

104.319

Evenementen

24.093

-

17.691

Garderobe

28.649

29.000

26.171

762.136

759.753

746.163

321.652

304.275

304.596

80.903

72.512

68.542

-

-

-

36.772	
  

36.898

40.848

439.327

413.685

413.986

1.201.463

1.173.438

1.160.149

Programmering

239.648

234.833

246.912

Horeca

167.663

166.200

155.407

6.967

13.000

14.828

Overige directe lasten

124.856

116.300

110.330

Totaal directe lasten

539.135

530.333

527.476

292.565

283.000

296.674

Overige personeelskosten

40.904

37.913

47.991

Vrijwilligerskosten

26.442

32.700

28.766

Afschrijvingen

59.376

57.167

57.909

151.245

142.990

135.269

8.636

10.020

13.187

Diensten van derden

30.624

30.000

29.198

Overige organisatiekosten

24.967

28.661

23.852

5.634

4.573

3.242

640.392

627.023

636.088

1.179.527

1.157.356

1.163.564

21.936	
  

16.082

-3.415

Totaal directe baten
Indirecte baten
Subsidies
Sponsoring
Crowdfunding
Overige indirecte baten
Totaal indirecte baten
Som der baten
Directe lasten

Verhuur zaal

Indirecte lasten
Lonen en salarissen

Huisvestingskosten
Kantoorkosten

Financieringslasten
Totaal indirecte lasten
Som der lasten
Exploitatiesaldo
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6.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2015
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 2015 bedraagt – rekening houdend met de inkomstenderving –
E21.936 voordelig. Hierdoor is de algemene reserve per 31 december 2015 E36.639 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.

	
  
	
  

EKKO JAARVERSLAG 2015

| 25

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
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 winsten 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 2015

Vaste activa
2015

2014

€

€

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingen tot periode
Afschrijvingen tot periode

2.000

-

-667

-

1.333

-

1.000

2.000

-

-

-750

-667

1.583

1.333

130.160

152.364

Inventaris

36.187

27.823

Apparatuur

24.993

46.881

191.340

227.069

Aanschaffingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december

De immateriële activa bestaan uit een nieuw ontworpen website.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De specificatie luidt als volgt:
Verbouwingen

Totaal

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

602.498

587.682

Afschrijvingen tot periode

-450.134

-425.392

152.364

162.290

Aanschaffingen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Stand per 31 december

1.795

14.816

-23.999

-24.742

-

-

130.160

152.364
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Inventaris
Aanschaffingen tot periode

95.629

80.062

Afschrijvingen tot periode

-67.806

-59.428

27.823

20.633

18.489

15.567

-

-

Afschrijvingen

-10.126

-8.376

Stand per 31 december

36.187

27.823

Aanschaffingen tot periode

181.265

176.437

Afschrijvingen tot periode

-134.385

-110.261

46.881

66.177

2.614

4.828

Aanschaffingen
Desinvesteringen

Apparatuur

Aanschaffingen
Desinvesteringen

-

-

-24.502

-24.124

-

-

Stand per 31 december

24.993

46.881

Vlottende activa

2015

2014

€

€

Afschrijvingen
Boekverlies wegens buitengebruikstelling

DEBITEUREN
Saldo conform de openstaande postenlijst

9.306

13.000

-

-

9.306

13.000

-945

6.845

Omzetbelasting 4de kwartaal

12.865

117

Stand per 31 december

11.920

6.962

120

120

20.507

20.120

Nog te ontvangen bedragen

103.172	
  

104.360

Stand per 31 december

123.799

124.600

Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december

BELASTINGEN
De specificatie luidt als volgt:
Omzetbelasting suppletie -aangiftes 2015 en 2014

OVERIGE VORDERINGEN
De specificatie luidt als volgt:
Waarborgsom condoomautomaat
Vooruitbetaalde bedragen
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Nadere specificatie:
Vooruitbetaalde bedragen
Drukwerk

-

120

Verzekeringen

3.240

2.470	
  

Siemens service-overeenkomst brandmeldinstallatie

1.460

1.321

Eurosonic Noorderslag

1.964

2.442

Gages

2.426

3.899

Huur

5.785

5.747

Diverse vooruitbetaalde bedragen

5.632

4.240

20.507

20.120

2015

2014

€

€

Stand per 31 december

Nog te ontvangen bedragen
Gemeente Utrecht slottermijn programmeringsactiviteiten

13.651

13.651

Gemeente Utrecht restant subsidie akoestische maatregelen

12.913

-

Gemeente Utrecht subsidie inkomstenderving

18.184

-

Gemeente Utrecht restant subsidie versterkingsplan

10.049

-

1.455

-

Stimuleringsfonds creatieve techniek
Sponsoring AB-Inbev

19.522

56.630

PayLogic internetverkoop entreebewijzen

6.980

15.915

Nederlands Popmuziek Plan

1.871

3.371

Kolibrie omzetbonus

1.543

1.500

Coca Cola bonus

2.179

-

Energiebelasting

6.457

4.357

Herman Brood Academie

1.382

-

PGGM, pensioenpremies

1.221

-

Verzekeringen

2.531

5.833

Diverse nog te ontvangen bedragen

3.234

3.103

103.172

104.360

Stand per 31 december

2015

2014

€

€

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank, Gebouw

642

635

Rabobank, Horeca

589

529

-

121

114.501

3.503

Rabobank, BedrijfsTeleRekening 895
Rabobank, rekening-courant
Kruisposten
Kas
Stand per 31 december

800

5.910

9.341

5.258

125.874

15.956
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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 rekeningcourant worden afgeschreven.

Eigen vermogen

2015

2014

€

€

ALGEMENE RESERVE
Stand per 1 januari

14.703

18.119

Toevoeging resultaat boekjaar

21.936

-3.415

Stand per 31 december

36.639

14.703

2015

2014

€

€

EGALISATIERESERVE
De specificatie luidt als volgt:
Verbouwing bar

-

2.667

Geluids- en techniekinvesteringen

10.202

23.202

Verbouwing brandtrap

11.000

14.000

7.360

9.980

-

7.601

Verbouwing en inventaris 2013

59.876

67.440

Stand per 31 december

88.438

124.889

Stand per 1 januari

2.667

6.667

Vrijval naar het resultaat

-2.667

-4.000

Stand per 31 december

-

2.667

Uitbreiding stroomvoorziening
Techniek theaterzaal

Nadere specificatie:
Verbouwing bar

AB InBev heeft in samenwerking met Coca-Cola éénmalig een bedrag van € 20.000 verstrekt.
Het doel van de bijdrage is het aanpassen van de bar en visibility. De bijdrage geldt als vooruitbetaling
voor een periode van 5 jaar. Mocht onverhoopt de overeenkomst met Ab InBev tussentijds worden
beëindigd dan geldt er een terugbetalingsverplichting van het nog niet afgeschreven gedeelte.

Geluids- en techniekinvesteringen
Stand per 1 januari

23.202

36.202

Vrijval naar het resultaat huidig jaar

-13.000

-13.000

Stand per 31 december

10.202

23.202

EKKO JAARVERSLAG 2015

| 31

Verbouwing brandtrap
Stand per 1 januari

14.000

17.000

Vrijval naar het resultaat

-3.000

-3.000

Stand per 31 december

11.000

14.000

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.
Uitbreiding stroomvoorziening
Stand per 1 januari

9.980

12.600

Vrijval naar het resultaat

-2.620

-2.620

Stand per 31 december

7.360

9.980

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

17.738

Vrijval naar het resultaat

-7.601

-10.137

Stand per 31 december

-

7.601

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

67.440

75.004

Vrijval naar het resultaat

-7.564

-7.564

Stand per 31 december

59.876

67.440

-

-

BESTEMMINGSFONDS

Investeringsplan 2016
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar

100.485

Stand per 31 december

100.485

Op 22 december 2015 is door de Gemeente Uttrecht een
verleningsbeschikking verstrekt voor de investeringsaanvraag EKKO 20152016, welke besteed zal worden in 2016. Deze investeringssubsidie is
bestemd voor de activa gespecificeerd in de aanvraag.

-
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LENINGEN O/G
De specificatie luidt als volgt:
Lening Gemeente Utrecht

-

21.250

Lening UWV

13.733

23.428

Lening SSH SSR

26.500

32.500

Stand per 31 december

40.233

77.178

21.250

21.250

-

-

-21.250

-

-

21.250

Nadere specificatie:
Lening Gemeente Utrecht
Stand per 1 januari
Verstrekking in boekjaar
Kortlopend deel volgend jaar
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
Verstrekking in boekjaar
Kortlopend deel volgend jaar
Stand per 31 december

23.428

33.122

-

-

-9.694

-9.694

13.733

23.428

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 oudwerknemer. 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

32.500

-

Verstrekking in boekjaar

-

40.000

Aflossingen boekjaar

-

-1.500

-6.000

-6.000

26.500

32.500

Kortlopend deel volgend jaar
Stand per 31 december

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.

EKKO JAARVERSLAG 2015

| 33

Kortlopende schulden

CREDITEUREN
Saldo conform de openstaande postenlijst per 31 december

40.233

77.178

Loonheffing, aangifte over december

6.204

11.993

Stand per 31 december

6.204

11.993

BELASTINGEN
De specificatie luidt als volgt:

OVERLOPENDE PASSIVA
De specificatie luidt als volgt:
	
  
Vooruitontvangen entreegelden

	
  
7.130	
  

2.638

Vooruitontvangen Inbev signingfee

31.250

-

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht

21.250

21.250

Reservering vakantiegeld

10.591

10.364

Reservering vakantiedagen

8.016	
  

8.525	
  

Vooruitontvangen sponsoring

2.500

2.500

PGGM, pensioenpremies

-

4.894

Vooruitontvangen huurgelden

-

5.734

Buma / Sena

4.575

2.744

UWV terugbetalingsregeling WGA kortlopend

9.694

9.694

UWV WGA uitkering

2.531

2.502

582

675

Aflossingsverplichting lening SSH SSR

6.000	
  

6.000

Accountantskosten

2.050

4.200

Jaarwerk boekhouding

3.500

3.500

Sharp kopieerverbruik

-

3.210

Inhuur bedrijfsleiders

-

1.629

Entreegelden samenwerkingsverbanden

-

2.193

Event acoustics akoestische maatregelen

11.204

-

Cultuureducatie

1.785

-

Diverse overlopende passiva

5.939

5.590	
  

128.597

97.842

Rente- en bankkosten over het 4e kwartaal

Stand per 31 december
De overlopende passiva hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

EKKO JAARVERSLAG 2015

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 2015 EUR 68.965. 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 2015
2015
gerealiseerd
€

2015
begroot
€

2014
gerealiseerd
€

Specificatie directe baten
Entreegelden
Concerten

116.548

97.000

85.689

78.906

97.800

108.634

627-

1.200

469

194.827

196.000

194.792

400.643

414.591

385.377

Omzet eethuis

17.083

20.409

17.813

Totaal horeca

417.726

435.000

403.190

Verhuur zaal

62.081

62.663

70.531

Verhuur kantoorruimten

24.604

25.200

18.222

Doorbelaste kosten

10.157

11.890

15.566

Totaal huuropbrengsten

96.842

99.753

104.319

Woodlum
Fading Trails

24.093
-

-

17.691
-

Totaal evenementen

24.093

-

17.691

294.275

294.275

294.275

18.184

-

-

9.193

10.000

10.321

Sponsoring

80.903

72.512

68.542

Vrijval egalisatiereserves

36.452

36.452

40.321

321

447

527

439.327

413.685

413.986

Dance
Exposities, theater en literatuur
Totaal entreegelden
Horeca
Omzet bar

Huuropbrengsten

Evenementen

Specificatie indirecte baten
Subsidie Gemeente Utrecht regulier
Subsidie Gemeente Utrecht inkomstenderving

Nederlands Popmuziek Plan

Diverse baten
Totaal indirecte baten
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Nadere specificatie vrijval
egalisatiereserves:
Verbouwing bar

2.667

2.667

4.000

Stroomvoorziening

2.620

2.620

2.620

Brandtrap

3.000

3.000

3.000

Apparatuur

7.601

7.601

10.137

13.000

13.000

13.000

7.564

7.564

7.564

36.452

36.452

40.321

129.880

129.991

120.593

84.680
22.423
7.455

100.842
-

99.768
21.037
-

7.455-

-

-

2.665

4.000

5.514

239.648

234.833

246.912

80.769

83.206

77.126

Commissie boekingsbureaus

9.812

7.988

6.868

Reis- en verblijfkosten

7.984

9.361

7.449

Produktiekosten

2.288

4.680

4.664

Publiciteitskosten

2.055

2.446

2.057

22.438

19.761

19.541

4.532

2.549

2.887

129.880

129.991

120.593

51.377

71.137

67.448

Commissie boekingsbureaus

1.685

2.236

3.802

Reis- en verblijfkosten

5.075

6.606

9.497

Produktiekosten

8.303

5.081

4.435

Publiciteitskosten

8.625

8.413

7.438

Geluids- en techniekinvesteringen
Verbouwing 2013
Totaal vrijval egalisatiereserves

Specificatie directe lasten
Programmering
Concerten
Dance
Evenementen
Cultuureducatie
Subsidie Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie
Exposities, theater en literatuur
Totaal programmering

Nadere specificatie concerten:
Gages

Catering
Overig
Totaal concerten

Nadere specificatie dance:
Gages
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Catering

6.592

4.878

5.223

Overig

3.022

2.491

1.924

84.680

100.842

99.768

22.423

-

16.999

Fading Trails

-

-

4.038

Totaal dance

22.423

23.000

21.037

146.010

149.011

135.017

3.318

2.689

3.003

375

-

-

4.433

2.500

3.823

13.527

12.000

13.564

-

-

-

167.663

166.200

155.407

6.967

13.000

14.828

46.451

48.000

47.065

6.692

8.500

11.678

Inhuur garderobepersoneel

14.730

14.500

14.894

Inhuur kassapersoneel

11.945

12.000

12.860

Inhuur portier

16.184

18.000

9.540

Inhuur personeel lichttechniek

7.240

9.000

7.857

Inhuur personeel geluidstechniek

9.235

6.300

5.989

320
292

-

369
77
-

11.767

-

-

124.856

116.300

110.330

Totaal dance

Nadere specificatie evenementen:
Woodlum

Horeca
Inkoop drank
Inkoop etenswaren café
Hulpmaterialen bar
Overige horecakosten en emballage
Inkoop eethuis
Hulpmaterialen eethuis
Totaal horeca

Verhuur zaal
Kosten t.b.v. faciliteren verhuur zaal

Overige directe lasten
Inhuur bedrijfsleiders
Inhuur barpersoneel

Inhuur stagemanager
Inhuur hostess
Inhuur runner
Inhuur barhoofd
Totaal overige directe lasten
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Specificatie indirecte lasten
Lonen en salarissen
Bruto salarissen

238.277

235.912

239.919

2.387-

11.000-

713-

Sociale lasten

37.696

36.201

38.157

Pensioenpremies

18.979

21.887

19.311

292.565

283.000

296.674

Ontvangen ziekengeld

Totaal lonen en salarissen

FTE 2015: 5,97 FTE / FTE 2014: 6,08
Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam. Bestuurders ontvangen geen bezoldiging.	
  
Overige personeelskosten
Inhuur indirect personeel

20.830

19.663

27.060

Verzekeringen personeel

6.324

5.000

6.879

805

250

2.213

Onbelaste vergoedingen

1.680

2.000

2.000

Deskundigheidsbevordering

6.752

6.000

6.274

Overige personeelskosten

4.512

5.000

3.565

40.904

37.913

47.991

966

3.200

3.092

Verbruik food tijdens diensten

6.268

6.000

6.253

Verbruik drank tijdens diensten

5.989

7.000

8.492

-

-

-

Assistentschappen

2.800

6.000

2.700

Bezoek programmering

7.514

8.000

6.248

Overige vrijwilligerskosten

2.905

2.500

1.981

26.442

32.700

28.766

750

1.667

667

Afschrijving verbouwing

23.999

24.000

24.742

Afschrijving inventaris

10.126

6.500

8.376

Afschrijving apparatuur

24.502

25.000

24.124

Totaal afschrijvingen

59.376

57.167

57.909

Reiskosten woon - werk

Totaal overige personeelskosten

Vrijwilligers
Uitjes

Educatie

Totaal vrijwilligers

Afschrijvingen
Afschrijving website
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Huisvestingskosten
Huur en servicekosten

68.965

69.000

68.247

Energiekosten, water

16.784

19.500

15.684

Restitutie Regulerende Energiebelasting

2.100-

2.100-

2.100-

Belastingen en verzekeringen

7.437

7.500

7.880

Schoonmaakkosten

25.115

25.250

22.089

Onderhoudskosten gebouw en inventaris

18.764

9.000

10.595

9.282

9.000

6.424

106.359
106.359-

-

-

Beveiligingskosten

2.992

2.100

2.669

Gebruik dak voor vluchttrap

1.995

1.670

1.645

Overige huisvestingskosten

2.012

2.070

2.135

151.245

142.990

135.269

3.073

2.800

3.303

Internetkosten

611

1.470

1.086

Telefoonkosten

709

1.000

1.069

Portokosten

383

600

600

Kopieerkosten

2.434

2.300

5.132

Systeembeheer

1.425

1.500

1.625

Drukwerk

-

250

371

Overige kantoorkosten

-

100

-

8.636

10.020

13.187

30.624

30.000

29.198

11.775

13.461

12.396

Accountantskosten

4.100

4.100

3.850

Verzekeringen

4.688

5.000

4.761

Kosten loonadministratie

2.160

2.100

1.944

Advieskosten

2.064

1.000

1.705

Onderhoudskosten apparatuur en installatie
Onderhoud i.v.m. akoestische maatregelen
2015
Subsidie Gemeente akoestische maatregelen

Totaal huisvestingskosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

Totaal kantoorkosten

Diensten van derden
Inhuur financiële afdeling

Overige organisatiekosten
Publiciteitskosten algemeen
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Contributies en abonnementen

3.656

6.000

5.698

Lasten kaartverkoop

9.795

9.000

9.949

Baten kaartverkoop

14.658-

12.000-

13.470-

1.387

-

2.981-

24.967

28.661

23.852

Rente lening
Rente belastingdienst

1.073
-

1.073
-

296
37-

Bankkosten

4.562

3.500

2.983

Totaal financieringslasten

5.634

4.573

3.242

Overige organisatiekosten
Totaal overige organisatiekosten

Financieringslasten
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7. ARTIESTEN 2015
2 Years of Apocalypse
Aardvarck
AC Berkheimer
Act1
Adrian Crowley
Afterpartees
Alamo Race Track
Alcuna Wilds
Alexander Geist
Angelo King
Anil Aras
Annix
Anny-May
Applescal
Armand (✝2015) & the Kik
As Elephants Are
Audio Adam
Auntie Flo
Aurelius
Barbara Ford
Beans & Fatback
Belle of Louisville
Bernard L'Hermite
Between the Jars
Bewilder
Bird on the Wire
Black Oak
Blackboxred
Bloody Beach
Bob Verhoeven
Bombay
Bony King
Booze'em
Boye
Braids
Brandalarm
Briqueville
BRNS
Broeder Dieleman
Brother Dege
Brutus
Brutus (DJ)
Bunkerface
Calico
Car Seat Headrest
Case Mayfield
Casper Adrien
Celestal Terrestrial
Chaiba
Chasing Rainbows
Choir of Young Believers
Christopher Paul Stelling
Circa Waves
Close Up
Club Rits DJ-Team
Cookachoo
Coppersky

Cora Kemperman & de
Schuurmachines
Craft Spells
Crimson Inc.
Crying Boys Cafe
CTRIX
Cyberia DJ-team
Danimal Cannnon
Das Bob
De Foutmijn
De Kift
De Kliko's
De Tante Joke Karaoke
Band
Deat Cat Stimpy
Death Alley
Deerhoof
Delta Funktionen
Dez Mona
Dirt-A-GoGo
Dirty Fences
Disappears
Dishking
DJ DNS & Maximus Prime
DJ Moonshine
DJ Paypal
DJ Thelonious
DJ+
Dje-Rimo x Alan Mascott
Dollkraut
Douglas Firs
Drunk Soda
Ducktails
Echo Movis
Ed Night
Eddie Serveert
Edgar Nevermoo
El Maria
El Pino
Electric Eye
Electric Pranksters
Electrosexual
Elroy Vanderley
Elvis Perkins
Emilie Nicholas
Employed to Serve
Engelhart
Faces on TV
Fashionpack
Fat White Family
Fay Wildhagen
Ferry Kloos
Fexet
Find Us In Slumberland
Florinsz Janvier
Fluff Disco Soundsystem
Flying Horseman

Follakzoid
Forever Pavot
Fouk
Frankie Lee
Frenquency
Friday
Fufanu
Gabriel Mathias
Gerd Janson
GGU:LL
Gifter
Girl Band
Go Go Kill
Go March
Gui Tierrez
H09909
HAEVN
Herder
Herr Flemm
Herrek
High Rankin
Hiss Golden Messenger
HNK
Hoek
Holger DJ's
Holy Holy
Homemade Empire
Hompfdinga
House of Cosy Cushions
Huerco S.
Ian Fisher
IAYD
Identity Circus
Inlakech
Iris Penning
Isbells
IX
IZAH
Jaap Boots
Jack Name
Jack of Heart
Jae Fly
Jameszoo
Jeff the Brotherhoods
Jeffrey Lewis & the Jrams
Jellies
Jenny Wilson
Jeremy Peter Allen
Jesco
Jessica Pratt
Jiggy Dje & Dr. Moon
Joe Madman & the
Sidewalkers
Joe Pug
Jorn ten Ham
Juliet
Kako da Ne
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Karawane
Katie Kim
Kelley Stoltz
Kim Janssen
King Khan & the Shrines
Klangstof
Klaus Johann Grobe
Klaus Wunderhaus
Koko Flanelli
Kolt
Krischan Wesenberg
Kuenta i Tambu
La Corneille
LAKSHMI
Lazy
Lee Gamble
Lefto
Leon Vynehall
Leroy Rey
LGHTNNG
Limited
Liturgy
Lola Colt
Lourens LeFreak
Low Roar
Luc Mast
Lucas Hamming
Lukas Batteau
Luke Sital-Singh
Luke Winslow-King
Lyenn
Man from the South
Mannheim
Marco Kaas
Mark du Mosch
Mark Olson (The
Jayhawks)
Masked Intruder
Matthew Caws
Max Meser
Menno de Meester
Menno McLovink
Meschiya Lake & the Little
Big Horns
Michieltjeee
Moody Mehran
Moon Moon Moon
Moon Tapes
Mountaineer
Moxie
Mr. Bukit
Mr. Ties
Mr. Weirdbeard
MTT
Mumdance
My Blue Van
Nah
Nanah Dae
Nancy Acid
Newmoon
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Nick Kinsey
Nicon
Niek Pronk
Nuno dos Santos
Obscurist
Oddisee
Olaf Stuut
Ome Funk
Palace
Palermo Disco Squad
PANN DJ team
Paulusma
Peaking Lights
Pender Street Steppers
Phil Cook
Philou Louzolo
Pierre et les Optimistes
Pieter Jansen
Pitto
Pl. Dvnmlkr
Pondertone
Port of Call
Postcards From Mars
PREFUSE 73
Primi
Propo '88
Pythius
Quame
Quasimodo
Radar Men From The
Moon
Radkey
Raketkanon
Rangleklods
Rape Blossoms
Rats on Rafts
Raw Basics DJ's
Rhodes
Riverdistrict
Rolo Tomassi
Royal Parks
Rugerio del Stereo
Ryley Walker
Saintseneca
Sales
Samuel Deep
San Soda
Santa Fe
Sativa
Secondhand Spaceship
Secret Rendezvous
Seven to Eleven
Shapes
She Keeps Bees
Sherman
Sideditch
Simon Weiss
Snoerend Bart
Sofie Letitre
Soft Walls

Soley
Solids
Son Mieux
St. Paul
St. Tropez
Steve Gunn
Steve Wynn
Stijn Sadee
Strand of Oaks
Stranded FM DJ's
Streetlab Soundsystem
STUFF.
Suave & Ragout
Sue the Night
Sun Kissed Mountains
Sundara Karma
Sunday Sun
Suze Terwisscha
Svava
Swinging Utters
Tasker
TaxiWars
Teenage Bottle Rocket
Texas Radio
The Black Cult
The Black Marble Selection
The Blackwax DJ's
The Brahms
The Cool Quest
The Drones
The Franks
The Future's Dust
The Handsome Family
The Homesick
The Indien
The Lumes
The Maureens
The Miseries
The Pignose Willy's
The Royal Engineers
The Slow Show
The Sticky Tongues
The Twilight Sad
the Voyeurs
The Wooden Sky
The World of Dust
TIAN
Tiny Legs Tim
Torgeir Waldemar
Torii
Torus
Totentanz
ToyGuitar
TUIG
Typok
Udo Weismann
Valdimar
Vic Crezee
Vincent de Boer
Vrijmoed
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Warm Soda
Wax Witches
Waxahatchee
We Were Promised
Jetpacks
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Widowspeak
Willem Wits
Woertink
Wouter S
Yakumo

Yukon Blonde
ZES

EKKO JAARVERSLAG 2015

8. COLOFON
Het jaarverslag van EKKO is dit jaar geschreven door Eduard Versteege (programmeur), Lars
Terhorst (medewerker marketing & PR), Hans van de Weerd (facilitair manager), Rik de Graaf
(productiemedewerker), Arthur Duijzers (coordinator techniek), Feike ter Wal
(vrijwilligerscoördinator), Wouter Baas (financiën), Ouke Arts (bestuursvoorzitter) en Marlies
Timmermans (directeur).
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