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1. Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Stichting Stad & Cultuur is een onderdeel van Stichting Travers (de holding). Stichting Stad & Cultuur exploiteert 

poppodium Hedon in Zwolle.  

 

De doelstelling van stichting Stad & Cultuur is:  

 

Het bevorderen en ontwikkelen van het culturele aanbod en culturele activiteiten, evenals het stimuleren van 

passieve en actieve cultuurparticipatie en cultuurbeleving in het bijzonder van jongeren en jongvolwassenen. 

 

Niet alleen de exploitatie van Hedon valt onder de activiteiten van deze stichting. Steeds meer aanvullende 

maatschappelijke  activiteiten, al dan niet gestimuleerd door provincie, gemeente of anderen, worden geïnitieerd.  

Naast de reguliere Hedon-programmering zijn er diverse andere opvallende activiteiten. Buro Ruis organiseert 

studentenactiviteiten voor het mbo en het hbo, onder andere in het kader van de kennismaking van nieuwe 

studenten met de stad Zwolle. Daarnaast is er veel ruimte voor cultuur-, educatieve- en 

talentontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld de Hedon Beurs, Kunstbende en de Fakkelteit (in samenwerking met 

Travers Welzijn). Ook produceert Hedon in toenemende mate zelf evenementen.  

 

1.2 Ontwikkelingen in 2016 

De belangrijkste ontwikkelingen in 2016 zijn in dit hoofdstuk samengevat.  

 

1.2.1 Bezoekersrecord 

 

Hedon verwachtte in 2016 een daling van de bezoekersaantallen ten opzichte van het recordjaar 2015. De druk 

op het programma wordt elk jaar groter door onder andere een toename van programmering in het 

festivalseizoen. Festivals claimen vaak exclusiviteit voor bepaalde buitenlandse acts waardoor deze minder in de 

podia optreden. Ook zijn festivals vaak lucratiever voor bands. Daarnaast worden steeds meer nieuwe podia 

geopend waardoor het aanbod van kwalitatieve hoogwaardige acts over meer podia wordt verdeeld.  

Echter, mede dankzij een boeiende programmering, de oprichting van het productiehuis en de daaruit 

voortkomende programmering, de actieve programmering van de diverse afdelingen voor dance, 

talentontwikkeling en cultuureducatie en overige maatschappelijke activiteiten binnen Hedon, werd er in 2016 

wederom een ‘all time high’ aantal bezoekers verwelkomd. In 2016 wisten 88.857 bezoekers Hedon te vinden, 

waar er 70.000-80.000 werden verwacht.  

2



 
 
 
 
 

 

1.2.2 Boeiende concertprogrammering  

 

Het bezoekersrecord houdt natuurlijk met name verband met een boeiende programmering. In het verdere 

inhoudelijk verslag is hier veel meer informatie over te vinden. Enkele acts die Hedon een volle bak bezorgden 

waren: De Staat, Joe Satriani, Level 42, Saxon, Kamelot, Guus Meeuwis, De Jeugd van Tegenwoordig, 

Chef’Special, Douwe Bob, teveel om op te noemen. Ook de danceprogrammering zoals Singlefeestje en Lux 

zorgden voor volle zalen. Hedon blijft zich richten op een brede programmering om zoveel mogelijk 

muziekliefhebbers tevreden te stellen. Immers Hedon behoort tot de hele stad.   

 

1.2.3 Koningsdag in Zwolle 

 

In 2016 mocht de stad Zwolle het koninklijk paar ontvangen tijdens de viering van Koningsdag. Hedon is er zeer 

trots op dat zij gevraagd werd een substantieel gedeelte van het programma van het bezoek voor haar rekening 

te nemen. Twee van de vijf onderdelen van de route werden door Hedon (in samenwerking met Travers Welzijn) 

georganiseerd. De aankomst van het paar, een muzikaal onthaal door het Britten Orkest samen met de Fakkelteit 

door een haag van Politiekids. En de afsluiting van het bezoek, het slotfestival op het Broerenkerkplein met een 

optreden van Typhoon als hoogtepunt. Dit was met grote regelmaat terug te zien in de landelijke media. Een 

geweldige dag.  
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1.2.4 Productiehuis 

 

Wie staan er over 5-20 jaar op de Nederlandse podia?  

Na een jarenlange druk op talentontwikkelingsprogramma’s, muziekscholen, cultuureducatieprogramma’s, 

cultuuropleidingen en exploitaties van podia is dat een terechte vraag. Veel organisaties hebben keuzes gemaakt 

vanwege financiële noodzaak om talentontwikkelingsprogramma’s en cultuureducatieprogramma’s af te bouwen 

of te stoppen. Het resultaat van deze negatieve tendens is dat er duidelijk minder aanbod beschikbaar komt voor 

de Nederlandse podia en theaters. Hedon is om deze redenen zelf een productiehuis begonnen; gericht om 

concreet te bouwen aan een boeiend creatief popklimaat in Overijssel. Met nieuwe verrassende en concrete acts 

als resultaat. De missie is:  

verbeteren en ondersteunen van het culturele popklimaat door middel van talentontwikkeling en het 

vergroten van het aanbod van kwalitatieve culturele popproducties.  

 

Om deze missie te bereiken richt het Hedon Productiehuis zich op:  

 de ondersteuning van (gevorderde) talentvolle artiesten en bands door een arbeidsovereenkomst aan te 

gaan met professionele artiesten; 

 het creëren van een creatieve omgeving waarin talentvolle bands zich verder kunnen ontwikkelen;  

 het bedenken en vermarkten van popproducties en popacts;  

 het zoeken van individuele talenten binnen conservatoria; 

 het inrichten van een laboratorium waarin muziek wordt omwikkeld en geproduceerd. 

 

Het is een spannend initiatief en in deze vorm landelijk ook nog nauwelijks gedaan. We zien wisselende reacties. 

Van enorm lovend tot een grote mate van terughoudendheid. Hedon is van mening dat er mooie dingen aan het 

ontstaan zijn die het poppodium verrijken en het aanbod doet toenemen. Reden genoeg om hiermee blijvend te 

innoveren.    

 

Vanuit het nieuwe productiehuis speelde Hedon een belangrijke rol in de organisatie van de festiviteiten rondom 

het koninklijk bezoek aan Zwolle ter gelegenheid van Koningsdag 2016. Daarnaast nam Hedon de Statenzaal in 

tijdelijk beheer, waar diverse prachtige concerten werden georganiseerd en een tweetal exposities werden 

vormgegeven. Verwacht wordt dat circa 20.000 bezoekers een kijkje nemen in het prachtige pand. Verdere 

initiatieven van het productiehuis waren een prachtige remake van ‘The Last Waltz’, het afscheidsconcert van de 

band ‘The Band’. De start van het Songrwritersgilde onder aanvoering van Bertolf. En de uitbreiding van de 

begeleiding van talentvolle bands uit de regio.  
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1.2.5 Buro Ruis 

 

Buro Ruis bereidt zich voor op het vijfjarig bestaan en wil natuurlijk ook na de eerste termijn van vijf jaren 

doorgaan. Eind 2016 en begin 2017 zijn diverse gesprekken gevoerd over nieuwe doelstellingen voor de 

komende vier jaren. Het is goed om te weten dat er veel draagvlak is om van Zwolle een boeiende en 

aantrekkelijke studentenstad te maken. Met meer dan 30.000 bezoekers en groots opgezette introducties, is Buro 

Ruis moeilijk weg te denken in de ambities van Zwolle Studentenstad. We verwachten dan ook dat Buro Ruis na 

dit jaar wordt gecontinueerd. 

 

1.2.6 Vrijwilligers essentieel  

 

Hedon is trots op haar vrijwilligers. Zij geven kleur aan de organisatie en zijn vaak het gezicht van Hedon. Of het 

nu gaat om het tappen van een biertje, opvang van artiesten, het verkopen van munten of het verspreiden van 

promotiemateriaal. Het wordt allemaal gedaan door mensen met een groot hart voor Hedon. Het aantal 

werkzame vrijwilligers is in 2016 dusdanig opgelopen, dat er een tijdelijke stop op het aannemen van nieuwe 

vrijwilligers is geweest. Door natuurlijk verloop is er nu sprake van een gezonde in- en uitstroom, waarbij het 

aantal werkzame vrijwilligers rond de 250 wordt geconsolideerd.  
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1.2.7 Hedon Music Club 

 

De Hedon Music Club heeft ook in 2016 nieuwe leden mogen verwelkomen. De intieme, levendige netwerkclub 

voor ondernemers, prominenten en particulieren met een warm hart voor Hedon, zorgde deels voor de financiële 

dekking van het opgerichte productiehuis en andere talentontwikkelingsprojecten. De betrokkenheid en het 

ambassadeurschap van de leden is en blijft van grote waarde voor Hedon en al haar activiteiten. 

 

1.2.8 Overig 

 

 De Travers Academie, een intern opleidingstraject, is verder uitgebreid om personeel nog beter te kunnen 

scholen. Zowel in de breedte als op functiespecifiek vlak. 

 Hedon is betrokken bij de organisatie van diverse evenementen in de regio. Hedon levert bijdragen aan de 

programmering van het Bevrijdingsfestival, het Stadsfestival, Koningsdag, Stone Rock, Zwolse Theaters, 

Lets get Lost en de Popronde.   

 Aanpassingen en onderhoud aan het pand blijven een continue punt van aandacht om de bezoeker een zo 

optimaal mogelijke ervaring te kunnen geven. Ook voor 2017 staan renovatiewerkzaamheden gepland.  

 Ook dit jaar was er een nominatie te vieren voor de jaarlijkse IJzeren Podiumdieren (belangrijkste vakprijzen 

in de live-popsector). Eén van onze collega’s was genomineerd voor een prijs in de categorie voor nieuw, 

gedreven talent in de muziekindustrie. 

 Sinds 2014 is er flink ingezet op de verhuurmogelijkheden binnen Hedon. Het multifunctionele pand beschikt 

over diverse ruimtes die uitermate geschikt zijn voor verhuur. Vele partijen hebben de mogelijkheden 

inmiddels ontdekt en maken gebruik van de opties om in Hedon te vergaderen, een evenement te 

organiseren, een maatschappelijk congres te organiseren, etc. In 2016 is het aantal verhuren licht gestegen 

ten opzichte van 2015. Er zijn inmiddels in een convenant met de HESZ en KHN afspraken gemaakt over de 

speelruimte en vergaande samenwerking in de toekomst. 
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1.3  Omzet en subsidie 

In onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven: 

Omzetontwikkeling       

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

      

 Subsidies en fondsen              1.414              1.418  

 Opbrengsten activiteiten              1.454              1.838  

 Bruto-resultaat horeca                 549                 581  

 Overig                   37                   37  

      

 Totaal              3.454              3.874  

 

Toelichting 

De subsidie-opbrengsten liggen in 2016 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2015. De effecten van de nieuwbouw 

en de daarbij behorende financiële stromen zijn in 2016 verder afgenomen (impact EUR 22.000), hierdoor zijn de 

cijfers beter vergelijkbaar.  

De ‘opbrengsten activiteiten’ zijn sterk gestegen. Deze stijging wordt verklaard door de organisatie van 

Koningsdag en verder groeiden bezoekersaantallen, de introductieactiviteiten van Buro Ruis en de 

verhuuractiviteiten. Een vergelijkbare stijging is daarmee samenhangend zichtbaar bij de horeca baten.  
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1.4  Resultaat en financiële positie 

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichting Stad & Cultuur      

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

 Baten              3.454              3.874  

 Lasten              3.341              3.836  

 Saldo baten en lasten                 112                   38  

 Financiële baten en lasten                    -6                  -11  

 Exploitatiesaldo                 106                   27  

 Ratio's      

 Personele last versus baten  22% 22% 

 Exploitatierendement  3% 1% 

 Overhead percentage tov baten  4% 4% 

 Fte's (inclusief meeruren)                16,8                19,8  

 Baten per ingezette fte                 206                 196  

 Kosten per fte                   46                   44  

 Eigen vermogen  1.604  1.631  

 Algemene reserve  354 381 

 Kasstroom  480 229 

 Liquiditeitsratio  1,8 1,9 

 Solvabiliteitsratio EV/TV  52% 50% 

 Solvabiliteitsratio EV/Baten  46% 42% 

 

Naast de toegenomen baten zijn ook de bijbehorende lasten evenredig meegestegen. Veel activiteiten worden 

kostendekkend georganiseerd. Afspraken met bands over gages worden vaak zo vastgelegd dat bij een 

positiever verloop van de kaartverkoop ook een hogere gage verschuldigd is. De risico’s worden hiermee beter 

gedeeld met de acts, maar het verdienpotentieel ook.  
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1.5 Personeel 

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2016) 

  
Stad & Cultuur 

  2015 2016 

aantal personen  20 26 

aantal fte's uit vaste dvb 16,9 19,8 

aantal fte's uit meeruren  0,1 0,0 

aantal fte's uit doorbelastingen -0,2 0,0 

aantal fte's totaal 16,8 19,8 

aantal fte's met vast contract  8,9 14,3 

aantal fte's met tijdelijk contract  7,9 5,6 

% vaste dvb 53% 72% 

gemiddelde duur dvb 4,9 4,4 

% man 70% 65% 

% vrouw 30% 35% 

gemiddelde leeftijd 34 34 

% instromers 20% 27% 

% uitstromers 30% 4% 

parttime% incl. flex-fte 84% 76% 

verzuimpercentage 0,5% 1,5% 

 

De bezetting van Hedon is toegenomen. Met name de uitbreiding door middel van het productiehuis heeft een 

hogere formatie opgeleverd.  

 

1.6 Vooruitzichten 2017 

In 2016 was de zoektocht naar een goed programma onverminderd lastig. Verwachting voor 2017 is dat deze 

tendens zich voort zal zetten. De concurrentie is groot en het aantal bands dat volle zalen trekt is beperkt 

beschikbaar. De uitdaging voor 2017 blijft dan ook onveranderd. Het behouden van de gegenereerde aandacht 

en het nog verder uitbreiden van het bereik in de regio en landelijk.  

Voor 2017 staan er al een aantal projecten in de startblokken. Er liggen mogelijkheden om het gebruik van de 

Statenzaal te continueren of zelfs uit te breiden. Poppunt Overijssel is door de vier grote poppodia van Overijssel 

(Burgerweeshuis, Atak, Metropool en Hedon) bestuurlijk overgenomen. De ingezette weg van lokale 

talentontwikkeling en cultuureducatie krijgt daarmee mogelijkheden tot een provinciale uitbreiding. Er wordt 

onderzoek gedaan naar de draagkracht en mogelijkheden voor een op te richten organisatiestructuur voor de 

jongere jeugd ten behoeve van verdergaande cultuureducatie voor primair en secundair onderwijs. 
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Voor 2017 zijn de speerpunten als volgt: 

 Het blijven neerzetten van een gebalanceerd, goed uitgedacht programma waarmee zowel lokaal, 

regionaal als landelijk publiek bediend wordt. 

 Het uitbreiden en scherper inzetten van de mogelijkheden op het gebied van informatievoorziening en 

promotie en het creëren van totaalbeleving vanaf het moment dat de bezoeker in aanraking komt met 

een event, tot en met het punt waar de bezoeker na afloop kan nagenieten.  

 Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden waarmee belangrijke onderdelen als talentontwikkeling, 

cultuureducatie en maatschappelijke projecten beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht. 

 Het in eigen beheer gaan ontwikkelen van producties en concepten. 

 Onderzoek naar de mogelijkheden tot exploitatie van de Statenzaal 

 Intensiveren inhoudelijke samenwerking met Zwolse Theaters.   

 

Onverminderd zal Hedon doorgaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de in de afgelopen drie jaar 

verworven plek in de eredivisie van de Nederlandse popzalen te behouden.  

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur  

A. Riemersma, directeur Welzijn & Cultuur 
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2. Inhoudelijk verslag 2016 

 

2.1 Aantallen en afspraken  

Stichting Stad & Cultuur (waaronder Hedon) heeft een subsidieovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarin de 

voorgenomen prestaties worden omschreven. De afspraken rondom de prestaties zoals gemaakt in het 

subsidiecontract waren als volgt: 

 

Aantal producties en aantal bezoekers 

  
Prestatie- 

afspraken 2016 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bezoekers  

2016 

                 

Concerten 150 118 108 60 179 162 180 45.677 

Dance-events 30 30 46 22 53 64 64 26.540 

Culturele verhuur en overig 10 50 32 8 45 50 60 9.260 

Muzikanten café -       136 109 38 1.057 

Educatie en talentontwikkeling 20       36 52 42 6.251 

Totaal activiteiten 210 198 186 90 449 437 384  

Bezoekers Hedon 70.000 45.923 58.114 33.270 85.506 87.328 88.857 88.857 

               

Buro Ruis 1)              

Aantallen producties                           -    159 187 217  

Aantallen bezoekers 30.000 6.769 21.620 28.061 35.991 36.666 42.707 42.707 

         

Overige activiteiten 2) -           

Aantallen producties                          -    4 11 7  

Aantallen bezoekers 3) -      19.568 19.568 

         

         

         

         

         

Totaal producties        612  624 608  

Totaal bereik 4)  49.000 69.000 47.000 106.090 107.229 126.962 126.962 

Vanaf 2014 maken we ook de overige activiteiten beter inzichtelijk. In bovenstaande tabel (2.1) is te zien hoe de 

activiteiten over de verschillende onderdelen zijn verdeeld. Hier zijn de dubbelingen uitgehaald. Een verhuur of 

talentontwikkelingsproject kan ook in de vorm van een concert zijn.  

1) Weergave van aantallen producties en bezoekers van Buro Ruis totaal. Zie tabel 2.4.1 voor uitsplitsing van de totalen. 

2) Externe producties als de expositie in de Statenzaal en organisatie Koningsdag 2016. 

3) Aantallen worden per 2016 bijgehouden. 

4) Voor het totaalbereik zijn de dubbelingen eruit gehaald. Dit betreft de activiteiten van Buro Ruis die in Hedon 

plaatsgevonden hebben. (zie tabel 2.4.1.) 
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Het totaal aantal bezoekers in 2016: 88.857 bezoekers. Dit betreft een nieuw bezoekersrecord.  

 

Naast deze cijfermatige afspraken gelden een aantal aanvullende afspraken. Het gaat om actieve deelname aan 

de volgende bijzondere projecten: 

 Deelname festival(s): gerealiseerd bij Bevrijdingsfestival Overijssel, Bruisfestival, Let’s get Lost (894 

bezoekers), Dauwpop, etc.  

 De werving, begeleiding en inzet van circa 160 vrijwilligers. Momenteel heeft Hedon 250 vrijwilligers.  

 Betrokkenheid van studentenactiviteiten. 

 Verhuren van oefenruimtes. Er hebben ongeveer 100 verschillende bands geoefend in Hedon. 

 

Geconcludeerd mag worden dat de afspraken voor prestaties, welke zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst 

tussen Stichting Stad & Cultuur en de gemeente Zwolle, zijn gerealiseerd.  

 

2.2       Het programma van Hedon 

2.2.1     Popconcerten 

Hedon behoort tot de categorie A-podia, samen met Doornroosje (Nijmegen), Effenaar (Eindhoven), Patronaat 

(Haarlem), 013 (Tilburg), Paard (Den Haag), Mezz (Breda), Paradiso en Melkweg (Amsterdam), Vera 

(Groningen), Tivoli (Utrecht) etc. De concertprogrammering van Hedon is breed en omvat uiteenlopende genres 

van de hedendaagse popmuziek. De doelgroep voor concertbezoekers breidt zich nog steeds uit. Het 

bezoekersaantal is gerelateerd aan de programmering. De programmering is sterk afhankelijk van het aanbod 

van bands op tour en de releases van nieuwe albums.  

 

aantal concerten totaal aantal bezoekers 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

86 118 108 60 179 162 180 25.045 31.088 31.263 23.533 50.056 43.509 45.677 

 

2.2.2     Danceparty’s 

Hedon kent een aantal vaste danceparty’s. Met de komst van een danceprogrammeur in 2014 is er een groei 

zichtbaar, onder andere dankzij nieuwe concepten, groei in studentenbezoekers en bewuste investeringen in het 

programma en de PR.  

 

aantal dance evenementen aantal bezoekers 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

26 30 46 22 53 64 64 6.900 8.803 15.730 6.676 21.368 26.539 26.540 

 

2.2.3     Overige activiteiten en culturele verhuur 

Hedon heeft in 2016 naast de standaardactiviteiten ook een aantal afwijkende evenementen georganiseerd.  

Overige activiteiten zijn educatie, talentontwikkeling, culturele verhuur, festivals etc.  

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de educatieve activiteiten en talentontwikkeling.  
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2.3 Educatieve activiteiten en talentontwikkeling 

 

2.3.1 Check This en overige cultuureducatie  

In de afgelopen jaren heeft provincie Overijssel samen met gemeente Zwolle en Hedon op verschillende 

manieren geïnvesteerd in het project Check This. Dit resulteert in laagdrempelige concerten, investeringen in 

nieuw talent en nieuwe doelgroepen namen een prominente plek in binnen 2016.   

 

a.  Laagdrempelige programmering 

Check This: concerten & programmaraad  

Check This is het label van Hedon producties die speciaal worden georganiseerd voor jongeren. Het concept is 

hetzelfde als de afgelopen jaren: grote naam, kleine prijs! Op deze wijze probeert Hedon laagdrempelig te blijven 

voor de nieuwe, jonge doelgroep. De publiciteit van deze feesten richt zich dan ook speciaal op scholieren van 

het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Een programmaraad, bestaande uit acht jongeren, adviseert 

over de programmering van deze feesten. Daarnaast fungeren de studenten en scholieren die in de 

programmaraad zitten meteen als ambassadeurs voor Hedon.  

 

In 2016 heeft Hedon in samenwerking met de organisatie FRIS drie FRIS-feesten voor de doelgroep 12 t/m 16 

jaar georganiseerd. Zo biedt Hedon jongeren de kans om op een verantwoorde wijze, kennis te maken met het 

‘echte’ uitgaansleven. Deze avonden zijn gebaseerd op de kernwoorden cool en verantwoord. De beste dj’s en 

artiesten, maar wel met de hoogste prioriteit voor veiligheid en verantwoordelijkheid. Dit alles uiteraard zonder 

alcohol, drugs en sigaretten. 

 

Daarnaast organiseert Hedon onder het Check This-label het hiphopevenement Raw Essence. 

Raw Essence is het evenement waar de urban dans, muziek en cultuur samenkomen. Dankzij een samenwerking 

tussen Hedon en dansschool Social Dance heeft Zwolle kennis kunnen maken met de underground dancescene. 

Hieraan was vanuit een groep Zwolse jongeren behoefte, via Social Dance kwam dit bij ons binnen. Met deze 

vraag zijn we aan de slag gegaan. In 2016 vond de tweede editie plaats en zijn wij een samenwerking met de 

Fakkelteit aangegaan. In de kleine zaal van Hedon vonden o.a. rapbattles, open mic en een hiphopconcert plaats.  

Afgelopen jaar bij de tweede editie deden er ruim 100 acts mee.  

 

b.  Workshops en schoolprojecten 

ToTaalBeeld (winnaar provinciale Cultuurprijs 2015!) 

ToTaalBeeld is een project van Stadkamer, voorheen New Arts Zwolle (Muzerie) in samenwerking met 

Poppodium Hedon en het Zwols hiphopplatform de Fakkelteitgroep. 

Taal, beeld, dans en muziek komen samen in een flitsend totaalbeeld. Jongeren vertellen hun eigen verhaal, 

geïnspireerd door rapteksten die de Zwolse rapper Sticks speciaal voor deze voorstelling schrijft. In vier 

workshops in een categorie naar keuze werken de jongeren aan een eigen performance. De laatste dag komt 

alles samen; in poppodium Hedon presenteren ze hun verhaal in een indringende performance aan ouders, 

docenten, vrienden, enz.   

In het voorjaar van 2016 zijn er 3 pilots van deze ToTaalBeeld light-variant georganiseerd. De pilots zijn 

geëvalueerd en AOC De Groene Welle heeft uitgesproken dat zij ook voor 2017 weer ToTaalBeeld wil afnemen.  
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Check This The Battle 

Check This The Battle is een project dat speciaal gemaakt is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen komen voor dit project een hele dag naar Hedon. Hier werken ze in een groep, samen met een 

workshopleider aan een eigen popnummer. De workshopleiders zijn bekende artiesten in hun eigen genre. Elke 

groep bestaat uit ongeveer vijftien leerlingen die gezamenlijk aan één nummer werken. Aan het einde van de dag 

nemen de groepen het vervolgens in battlevorm tegen elkaar op voor een deskundige jury op het podium in de 

grote zaal van Hedon. 

Hedon benadert de scholen en scholen komen ook binnen via www.cultuureducatie.stadkamer.nl. Hedon is 

vooral verantwoordelijk voor het benaderen van de beste workshopleiders, het informeren van de school, voor de 

productie en het verloop van de dag zelf.  

 

Ins & outs 

Het project start met een rondleiding door het poppodium, waar leerlingen mogen staan op het grote podium van 

Hedon en de kleedkamers en het artiestencafé mogen bezoeken. Vervolgens gaan zij in een oefenruimte aan het 

werk met een  popmuzikant, bijvoorbeeld een rapper, singer-songwriter of een gitarist.  Samen ontdekken zij een 

instrument of schrijven een nummer. 

 

Check This wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en 

het ministerie van OC&W in het kader van actieplan Cultuurbereik. Deze alinea is bedoeld als inhoudelijke 

verantwoording van het project. De financiële verantwoording van het project en waarmerk accountant is 

opgenomen in de bijlage van de jaarrekening. 

 

2.3.2 Inhoudelijk verslag Podiumplan 

Het podiumplan van de provincie Overijssel richt zich op het afstemmen van vraag en aanbod binnen de 

podiumkunsten. Het gaat hierbij om uitwisseling van kennis en ervaring tussen kleine en middelgrote theaters 

(Overleg Kleine Theaters Overijssel), de poppodia Metropool, Hedon, Atak en Burgerweeshuis en filmhuizen in 

Overijssel. Resultaat is een sterke Overijsselse podiuminfrastructuur en een interessante Overijsselse 

programmering. De provincie Overijssel wil Overijssels talent de mogelijkheid geven veel vlieguren te maken op 

de Overijsselse (pop)podia en in de filmhuizen. 

 

In het kader van dit podiumplan zijn met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel ondergenoemde 

projecten uitgevoerd: 

 

a.  Stairway to Hedon 

Stairway to Hedon is de bandwedstrijd voor jonge bands in de omgeving Zwolle. Afgelopen jaar zijn we met de 

volgende partners Stairway to Hedon aangegaan: de Buze in Steenwijk, ‘t Ukien in Kampen, de Gashouder in 

Dedemsvaart en Het Vliegende Paard in Zwolle.  

De finale van 2016 vond plaats op vrijdagavond 27 januari 2017 in een uitverkochte kleine zaal van Hedon.  

Dit jaar is het niet gelukt om alle voorrondes én de finale in 2016 te plannen vanwege drukte in het programma bij 

de verschillende podia. 

De werving en een voorronde vond plaats in 2016, de overige drie voorrondes en de finale vonden plaats in 

januari 2017. De provincie gaf akkoord voor wijziging van de looptijd van Stairway to Hedon.  
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b. Hedon Beurs  

De Hedon Beurs is speciaal tot leven geroepen voor bands uit de regio, die al aardig succesvol zijn maar nog net 

dat extra beetje steun kunnen gebruiken. Deelnemende bands krijgen een professionele begeleider toegewezen 

en daarmee een jaar lang gelegenheid om gratis gebruik te maken van de kennis, oefenruimtes en 

podiumtechniek van Hedon.  

In 2016 hebben we de bands Magnetic Spacemen en Tracey Silhouette geselecteerd voor de Hedon Beurs. 

 

> Magnetic Spacemen 

Afgelopen oktober heeft de garagerock-band  Magnetic Spacemen in het kader van de Hedon Beurs hun debuut  

album ‘I don’t wanna grow up’ gereleased  in de kleine zaal van Hedon. Zij hebben hun budget daarnaast 

aangesproken om dit album ook op vinyl uit te brengen en te promoten. Verder heeft de band een aantal live-

optredens gegeven via hun beurstraject (Pop-upshow Hedon, Bevrijdingsfestival, Let’s get Lost en Stone Rock). 

Verdere informatie staat vermeld op http://www.magneticspacemen.nl   

 

> Tracey Silhouette 

Tracey Silhouette speelden via het Hedon beurstraject tijdens het Bevrijdingsfestival, Koningsdag en in het 

voorprogramma van Marble Sounds.  Ze namen de single ‘Something for Nothing’ op bij Martijn Groeneveld in 

zijn Mailmen studio. Hier zullen ze ook met behulp van de Hedon Beurs binnenkort hun nieuwe EP gaan 

opnemen. Daarnaast worden zij door een professional gecoacht op styling en branding van de band. In 2016 

heeft Tracey Silhouette zich voornamelijk gefocust op het opdoen van speelervaring. Dit hebben ze kunnen 

bereiken met onder andere hun deelname aan de Horizontoer (zeven optredens op de Waddeneilanden) en 

meerdere huiskamertours. Verdere informatie staat vermeld op https://www.traceysilhouette.com/ 

 

c. Hedon Presents  

Onder de noemer Hedon Presents opent Hedon iedere laatste zondag van de maand haar deuren om de tofste 

acts uit de kop van Overijssel te presenteren, soms met aanvulling van buiten Overijssel. Hiervoor zoeken we 

altijd een mooie combinatie van acts waarbij de één zo uit de oefenruimte kan komen rollen terwijl een ander op 

het punt van doorbreken staat.  Drie acts voor de prijs van nul met een win-winsituatie voor zowel de artiest als 

voor de bezoeker. De band kan lekker spelen, genieten en (meer) podiumervaring opdoen en de bezoeker 

ontdekt nieuwe acts uit eigen regio als allereerste tijdens een erg gezellige zondag! Daarnaast geven we bands 

de kans om onder de noemer Hedon Presents hun EP te releasen in de kleine zaal.  

 

d. Songcamp 

In het kader van het podiumplan, talentontwikkeling en het uitwisselen en begeleiden van talentvolle bands uit 

Overijssel, hebben de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling van de vier grote poppodia, 

Atak, Metrop0ol, Burgerweeshuis en Hedon, regelmatig overleg. Uit een van deze overleggen is een idee 

ontstaan voor een gezamenlijk project onder de titel: Songcamp.  

Songcamp is een talentontwikkelingsweekend vol muziek en coaching van topcoaches. Het team van coaches 

bestaat uit een mix van mensen werkzaam in de muziekindustrie achter de schermen en artiesten. 

In 2016 vond de derde editie hiervan plaats in het Burgerweeshuis in Deventer. 

Per podium wordt er één talentvolle band voorgesteld om mee te doen aan Songcamp, in het geval van Hedon is 

afgelopen jaar ‘Money & The Man’ hier voor geselecteerd. 
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2.3.3 Terugblik en conclusies 

a. Hedon als hart van de talentontwikkeling in Zwolle 

Naast alleen het programmeren en organiseren van avonden in Hedon heeft Hedon steeds meer de ‘taak’ op zich 

genomen om ontwikkeling van artiesten (beginnende) bands te begeleiden. Daarmee heeft Hedon als doelstelling 

dat een goed muziekklimaat essentieel is voor een poppodium.  

Met activiteiten als de Hedon Beurs, Stairway to Hedon, masterclasses en een podium te bieden aan muzikanten 

zoals Hedon Presents zorgt Hedon het muziekklimaat op peil te houden.  

 

b. Continuering cultuureducatie en talentontwikkeling 

In 2016 is cultuureducatie en talentontwikkeling een nog grotere rol gaan spelen binnen Hedon. Met een 

uitgebreide functie op cultuureducatie, het huisvesten van de Kunstbende binnen Hedon en de doorgaande 

leerlijn (van po naar mbo/hbo) zal er nog meer synergie ontstaan om met talentvolle mensen aan de slag te 

kunnen en zich langer te laten binden aan Hedon. De poule van bands en acts die zich verbonden voelen met 

Hedon groeit hierdoor. Aandachtspunten zullen zijn dat cultuureducatie en talentontwikkeling extra energie en tijd 

kosten van de dagelijkse staf. Hedon biedt veel mogelijkheden tot het benutten van oefenruimtes, gebruik van 

een kleine zaal voor presentaties en cd-releases, ruimtes voor masterclasses en huisvesten van meer mensen 

(voorronde Kunstbende capaciteit 1.000). We mogen ervan uit gaan dat we op het gebied van cultuureducatie en 

talentontwikkeling in 2017 opnieuw een groei kunnen aantonen.  

 

2.3.4 Overzicht educatieve activiteiten en talentontwikkeling 

AANTALLEN 2016       

DATUM PROJECT DEELNEMERS BEZOEKERS 

22-01-16 Workshop Djembé Pieter Zandt 32 0 

23-01-16 Babyconcert 1 50 10 

24-01-16 Babyconcert 1 50 10 

30-01-16 Educatie: Check This 0 850 

31-01-16 Hedon Presents 16 50 

21-02-16 Hedon Presents 16 60 

28-02-16 Raw Essence - Hiphop event  60 250 

3-03-16 Dj selectieronde 10 50 

4-03-16 Check This - The Battle Cultuurplein 55 0 

6-03-16 Rock the Family 0 130 

7-03-16 Kunstbende Generale repetitie 24 10 

19-03-16 Kunstbende Voorronde 150 600 

20-03-16 Hedon Presents 10 50 

21-03-16 FRIS 0 635 

30-03-16 Showtime 100 500 

14-04-16 Rap workshop Carmel College 30 0 

15-04-16 Check This - The Battle Wendakker 120 80 

18-04-16 Check This - The Battle Carolus Clusius College 110 0 

19-04-16 Check This - The Battle Carolus Clusius College 110 0 

24-04-16 Hedon Presents 15 40 

10-05-16 Check This - The Battle Zevensprong 36 60 

13-05-16 FRIS 0 285 
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18-05-16 ToTaalBeeld van der Capellen 65 75 

18-05-16 ToTaalBeeld Groene Welle #1 50 150 

18-05-16 ToTaalBeeld Groene Welle #2 50 150 

29-05-16 Hedon Presents 28 40 

5-06-16 Verhuur Popsport 20 45 

26-06-16 Hedon Presents 17 30 

5-07-16 Woetstok Wendakker 110 650 

7-07-16 Ins & Outs Capellenborg Wijhe 17 0 

12-07-16 Workshop CBS het Stroomdal 16 0 

18-08-16 Flower Power Kinderdisco 0 140 

24-08-16 Jeugdland - workshop djembé + gitaar 15 0 

16-09-16 FRIS 0 350 

5-10-16 Groot Zwols Kinderboekenfeest 0 160 

30-10-16 Hedon Presents 7 40 

20-11-16 Hedon Presents 10 40 

15-11-16 CKV-dag Greijdanus  50 0 

22-11-16 Naar de knoppen in Hedon  25 5 

25-11-16 Songcamp 2 75 

26-11-16 Songcamp 2 0 

27-11-16 Songcamp 2 0 

28-11-16 Naar de knoppen in Hedon  25 5 

29-11-16 Naar de knoppen in Hedon  25 5 

11-12-16 Hedon Presents 50 200 

6-12-16 CKV-dag Greijdanus  60 0 

7-12-16 CKV-dag Greijdanus  60 0 

8-12-16 CKV-dag Greijdanus  50 0 

23-12-16 FRIS 0 421 

 TOTAAL 1.750 6.251 

 

2.4  Buro Ruis  

Consortium Buro Ruis, een vaste waarde voor Zwolle studentenstad, blijft pionieren. Vanaf het begin laat Buro 

Ruis een consistente groei zien in bezoekersaantallen, slagkracht, zichtbaarheid en bereik. Ten opzichte van 

bijna vijf jaar geleden is er daadwerkelijk wat veranderd in de stad voor studenten. Het consortium heeft een vitale 

bijdrage geleverd aan studentenstad Zwolle en onzes inziens een kwalitatieve en kwantitatieve groei 

doorgemaakt. We kunnen trots zijn op wat we samen bereikt hebben, uiteraard zien we altijd ruimte voor 

verbetering om Zwolle studentstad nog verder uit te bouwen en (nog meer) te laten bruisen. 

 

Buro Ruis, ooit begonnen als afstudeerproject (Studentertainment), is tegenwoordig organisator van: de Zwolse 

Introductieweken de Bruisweken, een jaarprogramma voor hbo-studenten (hbo-variant) en een jaarprogramma 

voor mbo-studenten (mbo-variant). Consortium Buro Ruis is een formeel samenwerkingsverband met de mbo- en 

hbo-onderwijsinstellingen uit Zwolle, verenigd in de Zwolse 8. Ook de gemeente Zwolle, Poppodium Hedon, 

SOOZ en Zwolse Theaters zijn sterke partners. 

 

De basis van Buro Ruis is het organiseren van laagdrempelige en diverse culturele activiteiten voor en door 

studerend Zwolle. Hierbij zien wij de Bruisweken als aftrap voor een jaarprogramma vol mooie evenementen, 
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gericht op studenten. De Bruisweken zijn de ‘paraplu’ van diverse introductie-activiteiten gericht op studenten. 

In totaal hebben ruim 6.000 eerstejaars studenten een introductieprogramma gevolgd, een mijlpaal. Op 

woensdag 31 augustus was de Mbo-Bruisdag met 3.494 deelnemende eerstejaars. Maandag 29 augustus tot en 

met woensdag 31 augustus was de tweede editie van de Hbo-Bruisweek ‘nieuwe stijl’ met 2.848 eerstejaars die 

drie dagen in Zwolle verbleven op Sportpark Marslanden. De Hbo-Bruisweek wordt georganiseerd door 

aangehaakte hbo-opleidingen, Buro Ruis en studentenverenigingen. De Hbo-Bruisweek 2017 staat gepland op 

28, 29 en 30 augustus en de Mbo-Bruisdag 2017 staat gepland op 6 september. Volgens het overzicht van LOCI 

(landelijk platform van introducties) is de Zwolse introductie met deze aantallen ook een landelijk speler geworden 

met de Bruisweken. 

 

In het kader van talentontwikkeling wordt ondersteuning, coaching en begeleiding geboden aan studenten en 

organisaties die actief willen zijn voor studenten. Voorbeeld: een studentenvereniging wil een festival organiseren, 

maar hebben geen idee hoe ze dat aan moeten pakken. Buro Ruis kan ze ondersteunen en zal zijn expertise en 

netwerk gebruiken om de studenten verder te helpen. De werkwijze is coachend, dit houdt in dat de student zo 

zelfstandig mogelijk werkt. Een voorbeeld van deze ondersteuning is het ‘Lasergamen in Het Vliegende Paard’ 

van studentenvereniging Gumbo Millennium. Daarnaast heeft Buro Ruis zich ontwikkeld tot een 

‘expertisecentrum’ als het gaat om studerend Zwolle. Medewerkers van Buro Ruis worden regelmatig betrokken 

bij ontwikkelingen in de stad. 

 

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt (naast de partners) met diverse (culturele) instellingen, zoals de Zwolse 

studentenverenigingen, het Vliegende Paard, PEC, Stedelijk Museum Zwolle, Club Bommel, het Stadsfestival, 

SSH, Windesheim in Dialoog, Stadkamer, On Campus, Studium Generale Zwolle, Stukafest, Bloemink Security, 

Cinema Pathé, ‘Win, de Grote Kerk Zwolle, Let’s get Lost, Museum de Fundatie, Arcadium, Bevrijdingsfestival 

Overijssel en vele anderen. Deze lijst blijft groeien aangezien Buro Ruis altijd op zoek is naar nieuwe partners. 

Als er ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat het Zwolse culturele netwerk (voor studenten) te versterken, 

dan zet Buro Ruis zich hier voor in. 

 

2.4.1  Programmering en bereik 

De bezoekersaantallen zien er weer goed uit want de zichtbaarheid is sterk en de brede programmering is 

aantrekkelijk voor studenten. Met succes zette Buro Ruis in 2016 een programmering neer die innovatief was en 

zo goed mogelijk aansloot op de wensen van de doelgroep.  

 

Overzicht Buro Ruis Bezoekers aantallen 2016 

Bezoekers Hedon 23.102 

Bezoekers extern 19.605 

Bezoekers totaal 42.707 
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Overzicht Buro Ruis producties en bezoekers t.o.v. eerdere jaren 

Bezoekersaantallen Buro Ruis 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 2016 

Jaarprogramma mbo - -  5.648 

(try out) 

10.082 11.639 12.832 14.721 

Jaarprogramma hbo 2.622 6.769 

 

11.414 10.252 13.729 14.247 16.804 

Bruisweken onbekend 450 

Grasweek 

5.870 7.727 10.623 9.587 11.182 

Producties mbo - - 32 62 102 98 116 

Producties hbo 52 67 81 120 154 137 176 

Totaal bezoekers 

Buro Ruis 

2.622 6.769 21.620 25.778 35.991 36.666 42.707 

Festivalbezoekers 

(Indicatie) 

2.350 3.350 4.500 Nvt Nvt Nvt Nvt 

*In deze tabel zijn de producties (evenementen) die en voor mbo-studenten en voor hbo-studenten zijn georganiseerd bij beide 

regels geteld. Hierdoor ontstaat een dubbeling. Zonder deze dubbeling is het totaal aantal activiteiten uitgekomen op 217.  

 

Zoals te zien is, zit er nog steeds ontwikkeling in de bezoekersaantallen van Buro Ruis, het record van 2016 is 

verbroken. Het streven naar groei en innovatie houden we vanzelfsprekend hoog in ons vaandel. 

Langetermijnontwikkelingen rondom het leenstelsel vinden wij spannend en we zijn benieuwd naar de effecten 

hiervan op de jaarprogramma aantallen en studentenstad Zwolle. We zien nu al dat het leenstelsel een negatief 

effect heeft op de studentenstad (bijvoorbeeld minder ruimte voor fun en langer thuis wonen). 

 

2.4.2  De speerpunten 

Hieronder de speerpunten van Buro Ruis voor 2017: 

 doorontwikkelen Hbo-Bruisweek in samenwerking met opleidingen en studentenverenigingen; 

 doorontwikkelen Mbo-Bruisdag en het mbo-jaarprogramma; 

 doorontwikkelen samenwerking met de Zwolse Theaters; 

 nieuwe meerjarenstrategie ontwikkelen en implementeren; 

 het werven van sponsoren; 

 verdere groei in het aantal bezoekers en bereik; 

 minimaal kostendekkend. 

 

2.5  Hedon Productiehuis 

Poppodium Hedon heeft in juni 2016 een eigen productiehuis opgericht dat zich richt op het ontwikkelen van een 

nieuw cultureel programma, talentontwikkeling en het maken van nieuwe producties. Hiermee wil Hedon 

bijdragen aan een toekomstig divers kwalitatief programma-aanbod op de Nederlandse podia. Voor het Hedon 

Productiehuis zijn professionele artiesten aangetrokken die o.a. talenten kunnen ondersteunen in hun groei naar 

een hoger niveau, de zogenaamde artists in residence. Dit  zijn Rico (Opgezwolle, Rico& Sticks), Bertolf, Seb 

Dokman (Paceshifters) en Judith van der Klip (violiste van o.a. Blaudzun). Daarnaast worden talentvolle artiesten 

uit de omgeving bijeen gebracht middels een Artist Community. Hiervoor is een ontmoetingsruimte gecreëerd die 
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speciaal is toegerust voor schrijf- en opnamesessies. Bestaande programma’s, zoals bijvoorbeeld de Hedon 

Beurs zijn uitgebreid en ondergebracht in het productiehuis. 

 

2.5.1  Producties 

The Last Waltz 24 november 

Met The Last Waltz nam The Band afscheid van haar publiek en deed dat met een keur aan muzikale gasten als 

Bob Dylan, Neil Young, Muddy Waters, Dr. John en Van Morrison. Het was precies 40 jaar geleden dat dit 

concert plaatsvond en dat heeft het Hedon Productiehuis gevierd door op Thanksgiving, 24 november 2016, de 

complete Last Waltz opnieuw uit te voeren met bekende Nederlandse en Zwolse artiesten.  

 

Ode aan Nirvana- Paceshifters 25 november 

Ode aan de legendarische laatste Nederlandse show van Nirvana in Paradiso Op 25 november, 25 jaar geleden. 

Dit hebben de Paceshifters in samenwerking met het productiehuis in Hedon gevierd op hetzelfde tijdstip met 

dezelfde setlist.  

 

Lemmy Lives 28 december 

Een muzikale buiging voor Motörhead frontman Lemmy Kilmister rond zijn sterfdag. Motörhead-klassiekers 

werden gebracht door Death Alley met medewerking van verschillende gastmuzikanten waaronder leden van 

Peter Pan Speedrock, Birth of Joy, DELAIN, The Deaf, Elle Bandita, DOOL, Heideroosjes, STAVAST en Voltage. 

 

2.5.2  Songwriters Gilde 

Het Zwols Songwriters Gilde is in het leven geroepen om songwriters met elkaar te verbinden en om nieuwe 

optreedmogelijkheden voor hen te creëren. Maandelijks vonden in de Statenzaal concerten plaats van bekende 

songwriters en werden er in The Livingroom open mic avonden georganiseerd.  

 

2.5.3  Hedonair 

Hedonair is een productie die in samenwerking met studenten van verschillende Deltion opleidingen wordt 

geregistreerd en maandelijks op internet wordt uitgezonden zodat er een groot online muziekarchief ontstaat. Het 

programma is een mengeling van nieuws, informatie en amusement op muziekgebied waarbij talent en het 

maakproces centraal staan. Het online bereik van eerste uitzendingen ligt rond de 20.000 weergaven (via 

Youtube, Facebook en Jijenoverijssel.nl). 

 

2.5.4  Exposities Statenzaal 

Three songs, no flash 

‘3 songs no flash’ was een expositie over concertfotografie van topfotografen Ferdy Damman en Raymond van 

Olphen met foto’s van internationale iconen als o.a. de Rolling Stones en Madonna. De titel geeft de algemene 

regels van de concertfotografie weer: Tijdens de eerste drie nummers mag gefotografeerd worden zonder flits. De 

expositie in de Statenzaal liep van 17 juni tot 29 oktober en heeft ruim 13.000 bezoekers getrokken.  

 

Democratie in alle staten 

Eind 2016 is gestart met de voorbereidingen van de expositie ‘Democratie in alle staten’. Deze expositie is een 

productie van Hedon en Historisch Centrum Overijssel in opdracht van de Provincie Overijssel. Het doel van de 
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expositie is om de bezoeker aan het denken te zetten over het functioneren van democratie in het verleden, nu en 

de toekomst. De expositie loopt van 20 januari tot en met 18 maart 2017. 

 

2.6       Netwerk en partners 

2.6.1 Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) 

Hedon is sinds de oprichting van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals lid van de VNPF. De VNPF is 

de brancheorganisatie voor poppodia en daarmee belangenbehartiger richting landelijke overheid en tal van 

organisaties. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals heeft namens de poppodia zitting in het 

Arbopodium.  

 

2.6.2 Fondsen 

Hedon is een zogenaamd A-podium, opgenomen in het Nederlands Podiumplan. In dat kader wordt een deel van 

het Nederlandse popmuziekaanbod binnen de programmering van Hedon gesubsidieerd. Hedon maakt gebruik 

van deze regeling.  

 

2.6.3 Stedelijk overleg 

Hedon neemt regelmatig deel aan verschillende overleggen als sparringpartner van de wethouder en ambtenaren 

daar waar het gaat om cultureel beleid. Ook zijn er regelmatig overleggen met Zwolse culturele instellingen; 

bijvoorbeeld directeuren van de bibliotheek, Zwolse Theaters, Historisch Centrum Overijssel, Stedelijk Museum, 

De Stadkamer, Het Fraterhuis, museum De Fundatie en Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ. Er wordt gestreefd 

naar verdere afstemming en samenwerking. 

 

2.6.4 Overleg Poppodia Oost-Nederland 

Hedon neemt deel aan het overleg van poppodia in Oost-Nederland. Het gaat dan om de poppodia in de 

provincies Overijssel en Gelderland. De zes belangrijkste poppodia in deze regio, Gigant in Apeldoorn, 

Doornroosje in Nijmegen, Burgerweeshuis in Deventer, Atak in Enschede en Metropool in Hengelo, hebben nauw 

contact met elkaar. De programmeurs van de poppodia in Overijssel en Gelderland onderhouden ook goede 

contacten met elkaar. De samenwerking van Overijsselse podia is ook zichtbaar in de provinciale programma’s 

Podiumplan en Do it/Check this. 

 

2.6.5  Vele samenwerkingen 

Hedon werkt in en buiten de stad met vele samenwerkingspartners op incidentele en structurele basis. Het betreft 

zakelijke partners en legio aan maatschappelijke partners.  

Zo wordt meegewerkt aan festivals, talentontwikkeling en cultuureducatie activiteiten en andere maatschappelijke 

initiatieven, te veel om op te noemen.  

 

2.7 Publiciteit en website 

Doelstellingen voor 2016 waren: De gegenereerde aandacht vasthouden en waar mogelijk uitbreiden. Middels 

investeringen in de Hedon website zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd o.a. op het gebied van beleving en 

bundeling van evenementen. Daarnaast zijn er verdere stappen gemaakt in het beter bedienen van de mobiele 

gebruiker en is er geïnvesteerd in het verbeteren van analysemogelijkheden van bezoekgedrag gekoppeld aan 

bijvoorbeeld online advertentiemogelijkheden, waardoor betere effectmetingen te doen zijn. In de bezoekcijfers, 
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zoals weergegeven in tabel 2.7.3 is mede hierdoor een stijging te zien. 

 

2.7.1     Zichtbaarheid 

Hedon beschikt over een uitgebreid netwerk waar haar programma kenbaar wordt gemaakt. Landelijk bereik 

wordt gerealiseerd middels samenwerkingen en advertentiecampagnes in o.a. Oor, Revolver, VPRO-gids, 

Aardschok, IO Pages etc. via actieve benadering van landelijke radiostations als 3FM voor bijvoorbeeld winacties 

en diverse samenwerkingen met websites en online platforms zoals podiuminfo.nl, 3voor12.nl, PinguinRadio.nl, 

etc. Regionaal zijn er actieve samenwerkingen met bijvoorbeeld Brugmedia (o.a. Swollenaer), de Peperbus en De 

Stentor. 

 

Zichtbaarheid in de stad wordt bijvoorbeeld verkregen dankzij intensieve postercampagnes in de Centercom-

borden (borden langs de rondwegen in Zwolle), grote advertenties op de fietstaxi’s en binnen verspreiding van 

drukwerk middels frames en locaties van Binnenverspreiding.nl en eigen vrijwilligers. Daarnaast is Hedon 

zichtbaar op festivals als bijvoorbeeld Bevrijdingsfestival Overijssel, Dauwpop, Pedro Pico Pop, StoneRock, maar 

natuurlijk ook tijdens de Bruisweken. Tevens wordt gebruik gemaakt van stationspreads op de NS-stations in 

Overijssel en wordt de programmafolder ook huis aan huis verspreid.  

 

2.7.2  Social Media 

Hedon houdt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van social media scherp in de gaten. De belangrijkste 

kanalen hierin blijven Facebook, Twitter en Instagram, maar daarnaast wordt volop geëxperimenteerd met  

bijvoorbeeld Snapchat en Whatsapp. Facebook blijft één van de belangrijkste kanalen en daar ligt dan ook de 

meeste focus op. Daarbij worden de vele mogelijkheden binnen het kanaal volop benut waaronder ook betaalde 

promotiemogelijkheden van het netwerk.  

 

2.7.3 Cijfers 

Unieke bezoekers website 361.246  (+16,85%) 

Totaal aantal bezoeken              701.825 (+8.63%) 

Leden nieuwsbrief                     24.497 (+13,09%) 

Facebook                              30.584 (+28,42%) 

Twitter                                            12.479 (+9,04%) 

Instagram                                             5.160 (+253,90%) 

 

2.8  Publieksonderzoek 

Hedon heeft eind 2016 een uitgebreid publieksonderzoek gedaan onder de bezoekers van Hedon. Via alle 

kanalen van Hedon is opgeroepen om een enquête in te vullen met iets meer dan 1000 respondenten als gevolg. 

Op het moment van schrijven worden de resultaten verwerkt, maar wel kan al vermeld worden dat de gemiddelde 

waardering van Hedon uitkomt op een 8,4. Minstens zo belangrijk is het gemiddelde antwoord op de vraag in 

hoeverre Hedon rekening houdt met de wensen en behoefte van de bezoeker. Het gemiddelde cijfer hiervoor is 

een 7,8. Een ruime meerderheid (70%) bezoekt Hedon op regelmatige basis en in verhouding zijn er veel 

studenten die Hedon bezoeken (23%). Genoemde cijfers zijn in onderstaande diagrammen weergegeven. 

Daarnaast zijn dankzij de vele reacties veel waardevolle tips naar boven gekomen, waar direct actie op 

ondernomen kan worden.  

 

22



 
 
 
 
 

 

2.8.1 De gemiddelde waardering van Hedon  

 

 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat Hedon een 8,4 scoort in haar waardering door respondenten 
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2.8.2 Wensen en behoeftes 

 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat Hedon een 7,8 scoort in hoeverre rekening wordt gehouden met de  

wensen en behoeften van de respondenten 

 

2.8.3  Aantal bezoeken aan Hedon 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 70% van respondenten Hedon meer dan 2 keer per jaar bezoekt 
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2.8.4  Maatschappelijke status 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat Hedon een relatief hoog percentage studenten over de vloer krijgt 

 

2.8.5  Opleiding 
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Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa             666.913             841.277 

Vlottende activa

2. Voorraden               21.842               19.125 

Vorderingen

3. Debiteuren             114.428               38.519 

4. Te ontvangen subsidies               60.228               34.383 

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen             120.013             132.418 

6. Overige vorderingen en overlopende activa             220.260             220.621 

            514.928             425.941 

7. Liquide middelen          2.056.863          1.827.470 

Totaal activa          3.260.546          3.113.813 
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PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

8. Eigen vermogen

Algemene reserve             381.290             354.078 

Bestemmingsreserves          1.250.000          1.250.000 

         1.631.290          1.604.078 

9. Voorzieningen             264.900             272.104 

10. Crediteuren               74.106               79.822 

11. Belastingen               57.319               34.113 

12. Schulden ter zake van pensioenen                    242                    808 

13. Schulden aan gelieerde stichtingen                 1.559                         - 

14. Vooruitontvangen subsidies             129.460             120.000 

15. Overige schulden en overlopende passiva          1.101.671          1.002.889 

         1.364.356          1.237.631 

Totaal passiva          3.260.546          3.113.813 

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Subsidies en fondsen          1.417.791          1.414.155 

B. Opbrengsten activiteiten          1.838.372          1.453.551 

C. Bruto resultaat horeca             580.769             548.926 

D. Overige opbrengsten               37.125               37.125 

Totaal baten          3.874.057          3.453.756 

Lasten

       

E. Personeelskosten             865.527             764.680 

F. Afschrijvingen 196.176 189.021 

G. Huisvestingskosten             732.310             665.950 

H. Organisatiekosten             131.916             126.863 

I. Kosten activiteiten          1.749.705          1.446.488 

J. Interne doorbelastingen             160.308             148.457 

Totaal lasten          3.835.942          3.341.458 

Bedrijfsresultaat 38.115 112.298

K. Financiële baten en lasten -10.903 -6.282 

Nettoresultaat 27.212 106.017

Netto resultaat volgens exploitatieoverzicht 27.212 106.017 

-21.813 -95.000 

Genormaliseerd resultaat 5.399 11.017 

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016

De verwerking van de bijdragen voor nieuwbouw en inrichting heeft invloed op het resultaat van de jaren 2015 en 2016.

In bijlage I is het genormaliseerde exploitatieoverzicht opgenomen.

Af:  verwerking nieuwbouw en inrichting

NB: 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 38.115 112.298

Aanpassingen voor afschrijvingen 196.176 189.021

Mutatie voorzieningen -7.203 11.042

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa -2.717 -864

Mutatie vorderingen -88.988 -23.406

126.726 294.899

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 262.108 582.989

Ontvangen rente 12.900 18.369

Betaalde rente -23.803 -24.651

Kasstroom uit operationele activiteiten 251.205 576.707

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -21.813 -96.931

                        -                         - 

Desinvesteringen in materiële vaste activa                         -                         - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -21.813 -96.931

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen 229.392 479.776

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 1.827.470 1.347.694

Stand einde boekjaar 2.056.863 1.827.470

Mutatie geldmiddelen 229.392 479.776

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Mutatie vooruitbetalingen op materiële vaste activa
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Algemeen

onder nummer 05058882.

Algemeen

Schattingen  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en 

schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Actief Jaar

Gebouwen 25

Verbouwing 20

Computers en software 5

Apparatuur en installaties 5

Inventaris/inrichting 10

Transportmiddelen en werkmaterieel 5

Geluid en lichtinstallaties 7

5

Voorraden

voorraden in mindering is gebracht.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een 

Materiele vaste activa

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Horeca- en publieksinventaris en theatervoorzieningen

incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de 

De stichting Stad & Cultuur is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele 

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
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Vorderingen

van de inbaarheid van de vorderingen. 

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud

Personeelsbeloningen en pensioenen

Algemeen

Algemeen

van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het 

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 

zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

opgenomen.

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met 

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening 

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten 

bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het saldo van de voorziening

De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings- 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

na de aanbouw en verbouwing van het pand wordt hiervoor aangewend. De voorziening wordt

verder lineair opgebouw. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt

deze voorzienbaar zijn.

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa Gebouwen  Andere  Totaal 

en  vaste 

verbouwingen  bedr. mid. 

€  €  € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2016                              -          1.238.585          1.238.585 

Investeringen boekjaar                              -               21.813               21.813 

Desinvesteringen boekjaar                              -                         -                         - 

Aanschafwaarde per 31 december 2016                              -          1.260.398          1.260.398 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2016                              -             397.309             397.309 

Afschrijving boekjaar                              -             196.176             196.176 

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen                            -                           -                         - 

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2016                              -             593.485             593.485 

Boekwaarde per 1 januari 2016                            -               841.276             841.277 

Boekwaarde per 31 december 2016                            -               666.913             666.913 

31-12-2016  31-12-2015 

€ €

Vlottende activa

2. Voorraden

Voorraad Horeca               21.842               19.125 

Vorderingen

3. Debiteuren

Saldo per 31 december             121.211               42.769 

-6.783 -4.250 

Balanswaardering per 31 december             114.428               38.519 

4. Te ontvangen subsidies

Gem. Zwolle Statenzaal                    740                         - 

Provincie Overijssel Podiumplan 2013-2016               20.000               15.000 

Provincie Overijssel Check This 2013-2016                 7.500                 7.500 

Provincie Overijssel Kunstbende 2013-2016               14.200                 3.200 

Stichting Kunstbende               10.000                 7.500 

Nederlands Fonds voor Podium Kunsten                 7.788                 1.183 

              60.228               34.383 

TOELICHTING OP DE BALANS

Af: voorziening dubieuze debiteuren
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31-12-2016  31-12-2015 

€ €

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting Travers 120.013 132.193

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn                         -                    225 

            120.013             132.418 

6.

Nog te ontvangen bonus leverancier horeca               49.429               49.350 

Fietsproject                         -                    734 

Rente               12.900               18.369 

Nog te ontvangen energiebelasting               10.715                 6.500 

Nog te factureren omzet en kaartverkoop                         -               10.502 

Vooruitbetaalde verzekeringen                 7.073                         - 

Vooruitbetaalde artiesten                 9.828                 4.750 

Vooruitbetaalde huur             106.685             106.685 

Vooruitbetaald aan incassobureau                    825                 1.525 

Diverse vooruitbetaalde facturen               15.129               17.960 

                7.676                 4.246 

            220.260             220.621 

7. Liquide middelen

              24.923               16.719 

         2.031.940          1.810.752 

         2.056.863          1.827.470 

 De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar bij de huisbankier. 

 Een deel van de liquide middelen zal nog worden aangewend voor verbeteringen van de entree en 

Bank

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Kas

Overige overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

 foyer in 2017. Verder zullen vervangingsinvesteringen van de inrichting voor rekening van Hedon komen.  
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31-12-2016  31-12-2015 

PASSIVA  €  € 

8. Eigen vermogen

Algemene reserve             381.290             354.078 

            666.913             841.277 

            583.087             408.723 

         1.631.290          1.604.078 

aan het eigen vermogen.

Algemene reserve  *)

Stand per 1 januari 354.078 297.729 

Onttrekking resp. dotatie uit resultaatbestemming

Resultaat boekjaar                    27.212             106.017 

Dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa                              -            -316.634 

              27.212            -210.617 

                        -             266.966 

Stand per 31 december 381.290 354.078

*)

            129.239             122.776 

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten             252.051             231.302 

381.290 354.078

Stand per 1 januari 122.776 103.660 

Onttrekking uit bestemmingsreserves                         -              -16.852 

Dotatie uit resultaatbestemming                 6.463               35.968 

Stand per 31 december 129.239 122.776 

Stand per 1 januari 231.302 194.069 

Onttrekking                         -              -32.816 

Dotatie uit resultaatbestemming               20.749               70.049 

Stand per 31 december 252.051 231.302 

Stand per 1 januari 841.277 933.366 

Onttrekking            -174.364              -92.089 

Dotatie                         -                         - 

Stand per 31 december 666.913 841.277 

De algemene reserve bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit reguliere 

subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is

gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.

overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd) is door het bestuur bestemd in

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2016 ad EUR 27.212 toegevoegd

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve nieuwbouw
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31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

Stand per 1 januari             408.723                         - 

Onttrekking                         -                         - 

Dotatie             174.364             408.723 

Stand per 31 december             583.087             408.723 

Voorstel resultaatbestemming 2016:

Toevoeging aan de algemene reserve               27.212 

9. Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud             264.900             272.104 

Voorziening voor groot onderhoud

Stand per 1 januari             272.104             261.062 

Af: onttrekkingen -43.203 -24.958

Bij: dotatie               36.000               36.000 

Stand per 31 december             264.900             272.104 

 

Het saldo van de voorziening na aanbouw en verbouwing wordt aangewend voor toekomstig

groot onderhoud. In samenspraak met de gemeente Zwolle (eigenaar van het pand) is er een

onderhoudsplan opgesteld. Op de korte termijn zijn aanpassingen aan de installaties voorzien.

10.               74.106               79.822 

11.

Loonheffing               57.319               34.113 

12.

Te betalen pensioenpremies                    242                    808 

13.

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn                 1.559                         - 

14. Vooruitontvangen subsidies

              90.000               90.000 

Gem. Zwolle Jong & Oud of the box                 5.000                 5.000 

Overijsselse gelden Kunstbende               17.500               25.000 

Provincie Overijssel Statenzaal               16.960                         - 

            129.460             120.000 

Gem. Zwolle productgroepen (contract) - herbestemd -

Schulden ter zake van pensioenen

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd) is door het bestuur bestemd in

overeenstemming met het totaal aan waarden die vast dienen te liggen in materiële vaste activa.

Schulden aan gelieerde stichtingen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Belastingen
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31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

15.

Te betalen vakantiegeld                         -               27.104 

Reservering vakantiedagen               50.940               32.442 

Reservering loopbaanbudget               13.413                 4.258 

Nog te betalen personeel                    928                       -   

Vooruitontvangen gelden kaartverkoop             175.960             207.378 

Vooruitontvangen gelden muntverkoop 93.823 66.709

Nog te betalen gages artiesten 37.244 24.810

Nog af te dragen Buma en Sena               18.635               17.500 

Vooruitontvangen sponsorgelden               30.251               27.527 

Accountants- en advieskosten                 6.750                 6.610 

              67.000                         - 

Vooruitontvangen gelden Buro Ruis 94.533               50.942 

Vooruitontvangen gelden inzake nieuwbouw 88.187 110.000

            352.844             385.000 

              71.164               42.610 

         1.101.671          1.002.889 

  van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.

   (2015: EUR 427.000). 

Overige schulden en overlopende passiva

Bijdragen Hedon Music Club  -bestemd voor bijzondere projecten-

  Uit dien hoofde is Stichting Stad & Cultuur hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden

* Jaarlijkse huurovereenkomst ten bedrage van EUR 427.000 voor huur van Burgemeester Drijbersingel 7

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Hedon Artist Community (Productiehuis)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Uitzondering hierop

vormt de reservering Hedon Artist Community, welke betrekking heeft op de jaren 2017 tot en met 2019

en waarvan ca. EUR 110.000 naar verwachting binnen een jaar afloopt.

Overige schulden
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2016 2015

 €  € 

BATEN

A. Subsidies en fondsen

Gemeente Zwolle

Gem. Zwolle productgroepen (contract)               1.185.061          1.194.618 

Gem. Zwolle Buro Ruis                    41.217               41.549 

Gem. Zwolle Check This                    12.825               12.929 

Gem. Zwolle Kunstbende                      4.010                 4.042 

         1.243.113          1.253.138 

                        -              -90.000 

Gem. Zwolle Statenzaal                 7.405                         - 

Gem. Zwolle inrichting nieuwbouw               21.813               95.000 

Gem. Zwolle Bereikbaarheidssubsidie                         -                 5.680 

Subtotaal Gemeente Zwolle          1.272.331          1.263.818 

Overige subsidies

Provincie Overijssel Check This               25.000               32.267 

Provincie Overijssel Podiumplan               50.000               85.362 

Provincie Overijssel Energiezuinig Poppodium                         -               10.790 

Provincie Overijssel Kunstbende               11.000               11.500 

Provincie Overijssel Statenzaal               23.540                         - 

Stichting Kunstbende               12.500               12.500 

                1.500                 1.932 

                7.500              -25.000 

Subtotaal overige subsidies             131.040             129.351 

Fondsen

              14.420               14.736 

Hervormd Weeshuis                         -                 1.250 

Prins Bernard Cultuurfonds                         -                 5.000 

Subtotaal Fondsen               14.420               20.986 

Eindtotaal subsidies en fondsen          1.417.791          1.414.155 

B. Opbrengsten activiteiten

            928.667             793.205 

Bijdragen onderwijsinstellingen Buro Ruis             200.850             188.881 

Bijdragen Bruisweken             207.307             164.426 

Verhuur oefenruimte               13.872               43.603 

Verhuur overig               77.076               43.017 

Bijdragen Hedon Music Club               16.948               20.142 

Servicekosten kaartverkoop               79.684               72.105 

Activiteiten Koningsdag             107.708                         - 

Bijdragen Productiehuis               82.156                         - 

Overige opbrengsten             124.103             128.173 

         1.838.372          1.453.551 

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle contract 2015

Vrijval resp. reservering Overijsselse gelden Kunstbende

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

Popconcerten, dance-events, cabaret- en kleinkunstprogramma's

Diverse gemeenten Kunstbende
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2016 2015

 €  € 

C. Bruto resultaat horeca

Opbrengsten horeca             794.144             739.402 

Inkoopwaarde van de opbrengsten -213.375 -190.476 

            580.769             548.926 

Bruto winstpercentage van de verkoop 73,1% 74,2%

D. Overige opbrengsten

Sponsoring               37.125               37.125 

LASTEN

E. Personeelskosten

Salarissen             672.346             576.902 

Reservering vakantiedagen en extra uren 18.498 2.027 

Sociale lasten             100.208               90.966 

Pensioenpremies               51.716               45.820 

Voorziening sociaal plan                -5.947                -5.669 

Overige personeelskosten 55.267 64.245 

Subtotaal 892.089 774.291 

-26.562 -9.611

            865.527             764.680 

Overige personeelskosten

Kosten ARBO                         -                    756 

Studiekosten               10.534                 4.950 

Travers Academie                 5.422                 3.400 

Reiskosten woon/werk                 6.865                 6.103 

Wervingskosten                    110                    155 

Bedrijfskleding                         -                 2.428 

Vergoeding stagiaires                    599                    654 

              29.146               43.000 

Diversen 2.590 2.800 

              55.267               64.245 

Samenstelling personeelsbestand

Werknemers in dienst per 31 december                      26                      20 

FTE uit vaste dienstverbanden                   19,8                   16,9 

FTE uit meeruren                       -                       0,1 

FTE uit doorbelastingen                        -                     -0,2 

19,8 16,8

76% 85%

Ontvangen ziekengeld 

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Interne doorberekening directie

Gemiddelde parttime factor per 31 december

Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om per 01-01-2015 de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te volgen, hoewel de stichting formeel niet onder de 

toepassing van deze wetgeving valt. 

WNT-verantwoording 2016 Stichting Stad & Cultuur 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Stad & Cultuur van toepassing zijnde 

regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Stad & Cultuur is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma  

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Directeur   

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 0,03 0,22  

Gewezen topfunctionaris? nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja  

    

Individueel WNT-maximum 5.114 39.781  

    

Beloning 4.334 24.882  

Belastbare onkostenvergoedingen     96    -  

Beloningen betaalbaar op termijn   325   2.492  

Subtotaal 4.755 27.374  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     32     -  

    

Totaal bezoldiging 4.723 27.374  

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM  

    

Gegevens 2015    
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Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om per 01-01-2015 de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te volgen, hoewel de stichting formeel niet onder de 

toepassing van deze wetgeving valt. 

WNT-verantwoording 2016 Stichting Stad & Cultuur 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Stad & Cultuur van toepassing zijnde 

regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Stad & Cultuur is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma  

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Directeur   

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 0,03 0,22  

Gewezen topfunctionaris? nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja  

    

Individueel WNT-maximum 5.114 39.781  

    

Beloning 4.334 24.882  

Belastbare onkostenvergoedingen     96    -  

Beloningen betaalbaar op termijn   325   2.492  

Subtotaal 4.755 27.374  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     32     -  

    

Totaal bezoldiging 4.723 27.374  

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM  

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12  

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,03 0,34  

    

Beloning 4.535 33.791  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350   3.709  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 37.500  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Stad & Cultuur zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 341 511 

    

Beloning 240 107 160 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 107 160 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 107 160 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 
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Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12  

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,03 0,34  

    

Beloning 4.535 33.791  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350   3.709  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 37.500  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Stad & Cultuur zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 341 511 

    

Beloning 240 107 160 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 107 160 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 107 160 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 511 511 170 

    

Beloning 160 160 53 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 160 160 53 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 160 160 53 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 
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Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 511 511 170 

    

Beloning 160 160 53 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 160 160 53 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 160 160 53 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 58 14 - 

 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Stad & Cultuur zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met 

of zonder dienstbetrekking gedaan. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen 

betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 

grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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2016 2015

 €  € 

F. Afschrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen             196.176             189.021 

G. Huisvestingskosten

Huur gebouwen             426.740             423.520 

Dotatie groot onderhoud               36.000               36.000 

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin               12.649                 6.188 

Schoonmaakkosten inclusief -middelen             139.329             111.868 

Gas/water/elektra               65.940               45.572 

Teruggave energiebelasting                -7.287                -6.122 

Beveiligingskosten                 3.741                 2.201 

Verzekeringen en belastingen               31.544               24.321 

Kleine inventarisaanschaffingen                 7.772                 4.677 

Overige beheerskosten               15.882               17.725 

            732.310             665.950 

H. Organisatiekosten

Kantoorartikelen                 2.149                 3.083 

Verzendkosten                 1.011                    419 

Telefoon en internet                      97                      37 

Drukwerk en kopieerkosten                 4.773                 4.033 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren                 2.573 681 

Verzekeringen                 4.969                 4.781 

                   652                    771 

                9.871                 7.229 

Automatiseringskosten               41.640               58.916 

Kosten vrijwilligers               48.378               33.499 

Kosten PR                         -                 3.161 

Autokosten                 1.056                    801 

Overige organisatiekosten               14.745                 9.452 

            131.916             126.863 

I. Kosten activiteiten

            885.644             818.745 

Vergunningen/lidmaatschap en Buma/Videma               39.485               40.517 

Materiaalhuur (incl. licht en geluid)               88.463               53.756 

Aanschaf klein materiaal               58.263               52.376 

Inhuur organisatie Bruisweken               36.366               30.039 

Inhuur van technisch personeel               77.739               70.623 

Inhuur van bewaking/veiligheid               86.526               76.935 

Kosten PR             180.426             164.386 

Activiteiten Koningsdag             107.708                         - 

Diversen             189.086             139.110 

         1.749.705          1.446.488 

Vakliteratuur e.d.

Optredens bands inclusief reis- en verblijfskosten

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen
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2016 2015

 €  € 

J. Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen             160.308             148.457 

K. Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten               12.900               18.369 

-23.087 -21.221 

Afrekenverschillen -716 -3.430 

-10.903 -6.282 

Zwolle, 17 mei 2017

w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur

Rente- en bankkosten (inclusief ticketkosten)
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2016 
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Bijlagen
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Bijlage I

Resultaat Check This

2016 2013-2016

 €  € 

Baten

Gemeente Zwolle               12.825               50.954 

Provincie Overijssel               25.000             100.000 

Kaartverkoop en overige opbrengsten               13.049               59.290 

Opbrengst horeca                    170                 5.825 

              51.044             216.069 

Lasten

Personeelslasten               11.434               80.401 

Huisvestingslasten                 5.500               22.000 

Organisatiekosten                    890                 4.754 

Activiteitengelden               33.238             116.249 

              51.062             223.404 

                    -18                -7.335  Saldo verlies (betreft aanvullende bijdrage Hedon) 
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Bijlage II

Resultaat Podiumplan

2016 2013-2016

 €  € 

Baten

Provincie Overijssel (toegerekende subsidie)               50.000             200.000 

Opbrengst horeca                         -                 3.825 

              50.000             203.825 

Lasten

Personeelslasten               31.897             119.217 

Huisvestingslasten                 4.000               38.466 

Organisatiekosten                 3.237                 3.838 

Activiteitengelden               10.893               43.863 

              50.027             205.384 

                    -27                -1.559 Saldo verlies (betreft aanvullende bijdrage Hedon)
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Bijlage III

Resultaat Buro Ruis

2016 2015

 €  € 

Baten

Gemeente Zwolle               41.218               41.549 

Onderwijsinstellingen en partners             200.850             188.881 

Kaartverkoop en overige baten             268.727             205.672 

            510.795             436.102 

Lasten

Personeelslasten             158.891             143.258 

Huisvestingslasten               29.480               15.677 

Organisatiekosten               31.035               33.541 

Activiteitengelden             291.266             243.586 

            510.672             436.062 

                   123                      40 Saldo winst 
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