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De Nieuwe Lichting had de lat hoog gelegd voor het laatste jaar in haar eerste cultuurplan periode.
We hebben in het derde jaar alles klaargezet voor een ambitieus vierde seizoen. Na de drukte van
het indienen van de aanvraag voor het Cultuurplan 2021-2024 keken wij, met een versterkt team, 
vol ambitie en frisse moed, uit naar een topseizoen. Helaas kwam toen Corona.

We hebben lange tijd de hoop erin gehouden dat onze festivals door konden gaan. In de 
voorbereidingen hebben we rekening gehouden met meerdere scenario’s om het aflasten zolang
mogelijk uit te stellen. Helaas hebben we uiteindelijk toch alle festivals moeten annuleren.

Niets doen zit echter niet in onze aard. De waarde voor de maker, organisatoren en het publiek 
leveren is waar wij elke dag voor opstaan. Bovendien zagen wij enorme paralellen tussen deze rare
tijd en de tijd waarin wij ontstaan zijn. De stad zit nu, net als toen, vol met ambitieus, jong talent. Er
zijn nu, net als toen, volop mensen geïnteresseerd in wat deze talenten te bieden hebben. En er is
nu, net als toen, geen plek waar deze vraag en dit aanbod bij elkaar komen.
De scenes hebben nu, net als toen, een gepast podium nodig. Muziek kroegen binnenlopen en 
vragen of we bands mogen programmeren zat er even niet in, dus zijn we verder gaan kijken.

Gesterkt door dit gevoel van urgentie of beter gezegd noodzaak, besloten we direct dat deze 
‘alternatieve projecten’ niet minder, maar meer impact moesten maken. Geen ‘doekje voor het 
bloeden’ was de basisgedachte. Dit viel mooi in de lijn van onze herijkte basisvisie. De Nieuwe 
Lichting focust zich minder op zo veel mogelijk podiumplekken creëren en meer op het geschikte 
podium bieden aan wat wij de ‘parels’ noemen. De Rotterdamse artiesten met de potentie en 
ambitie om op nationaal niveau impact te maken.

Naast een aantal kleinere initiatieven ontwikkelden we twee nieuwe projecten:
10X010 POPIN en De Nieuwe Lichting.

Ondanks het feit dat 2020 in heel veel opzichten enorme uitdagingen met zich meebracht, kijken 
wij terug op een jaar waarin we volop gegroeid zijn en zeker niet minder impact gemaakt hebben. 
We kunnen niet wachten tot we weer publiek mogen ontvangen maar zijn enorm trots op wat we 
in 2020 neer hebben weten zetten

Immanuel Spoor 
Directeur
I



1. Prestaties & kengetal bezoeken 
Afgelopen jaar was een heel ander jaar dan 
iedereen had verwacht. Helaas kon een groot 
deel van onze projecten niet doorgaan. Al 
vroeg in het jaar zijn we begonnen met het 
onderzoeken naar alternatieve mogelijkheden 
wanneer de Pop-Ups en festivals geen 
doorgang konden vinden. De mogelijke 
opties en plannen heeft directeur Immanuel 
Spoor met onze accounthouder Marion 
Knubbe besproken. Vanuit de gemeente zijn 
onze vervangende en nieuwe activiteiten 
met enthousiasme ontvangen. Ook vanuit 
de agenda-commissie en in het directeuren 
overleg was al snel in het jaar duidelijk dat 
de stichting niet zou worden afgerekend op 
het niet behalen van het aantal presentaties 
en dat er toestemming was om de 
Cultuurplanbijdrage te gebruiken voor onze 
vervangende projecten. 

Presentaties Jaarplan:
Homegrown: KUZKO Live at Bird; 1

Festival Downtown: online presentatie: Shout-
out filmpje ‘t Gezelschap

Presentaties door programmering voor 
andere partijen:
Rotterdamste Dakendagen; 1

POW! WOW! Rotterdam: Move Around 
Sound; 1

Nieuwe/vervangende activiteiten:
De Nieuwe Lichting presenteert: De Likt live 
bij Rijnhaven Revalidatie; 1a

Museum Rotterdam: Rotterdams Erfgoed 
presenteert Eendracht Festival: KUZKO; 1

10X010 POPIN; 1

Project De Nieuwe Lichting: Schrijverskamp; 0
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Toelichting projecten:
De Nieuwe Lichting presenteert: De Likt live bij Rijndam:  We  werden benaderd door 
revalidatiecentrum Rijndam. Hoewel er volop aandacht voor het ziekenhuispersoneel en de 
ziekenhuispatiënten was, leken de patiënten en het personeel in revalidatiecentra volledig 
overgeslagen te worden. Terwijl juist hier de moral support zó belangrijk is en door de corona-
beperkingen niet mogelijk was. Om hen een hart onder de riem te steken, besloten wij een 
onaangekondigde show van de Rotterdamse band De Likt op hun binnenplaats te organiseren. 
Een prachtige ervaring die enorm gewaardeerd werd.

Museum Rotterdam Rotterdams Erfgoed: Museum Rotterdam heeft ons gevraagd om een dagdeel 
te vullen in kader van hun Echt Rotterdams Erfgoed programma. We hebben KUZKO gevraagd om 
in de naam van Eendracht Festival een semi-akoestische sessie te verzorgen in het auditorium.

Het project 10X010 POPIN is er enerzijds om dé up-and-coming Rotterdamse artiesten een 
passend platform te bieden en anderzijds het publiek vast kennis te laten maken met de artiesten 
van morgen. Samen met SlickFlick en One Entreprise hebben we voor tien Rotterdamse formaties 
livesessies gefilmd in het gebouw van De Nieuwe Lichting en The Daily Indie, middenin dé culturele 
hotspot van Rotterdam; Het Schiekadeblok.
 
Ook heeft Niek Hage nieuwe persfoto’s voor alle formaties ontwikkeld en gaf ‘De Bandprofeet’ ze 
allemaal een masterclass in ‘B(r)andcoaching’. The Daily Indie heeft met alle artiesten een interview 
afgenomen die via hun (online) platform te lezen zijn. De artiesten van 2020 waren:

    KUZKO  Dragonfruit
    Maask   Kay Slice
    Brintex Collective Socks;SportsSocks
    LE MOTAT  Alberta Balsam 
    Beau Zwart  Het Gezelschap

Het project De Nieuwe Lichting is een talentontwikkelingstraject dat een aantal veelbelovende, 
lokaal (succesvol) opererende, Rotterdamse artiesten helpt de stap naar het nationale speelveld 
te maken. Het project bestaat uit vier autonome onderdelen, welke volledig in elkaars verlengde 
liggen.
 -  Schrijverskamp (presentatie 2020)
 -  Album (produceren en uitbrengen) (presentatie 2021)
 -  Gezamenlijke festivaltour (presentatie 2021)
 -  Documentaire (produceren en uitbrengen) (presentatie 2021)

Schrijverskamp:
Het schrijverskamp heeft afgelopen december plaatsgevonden in een afgelegen recreatiecentrum 
in Orvelte, Midden-Drenthe. Zeven vooraanstaande Rotterdamse formaties, uit verschillende 
genres, hebben 12 dagen lang samen muziek gemaakt.

Album:
Het professioneel produceren en vermarkten van het album en aanverwante producten (clips, 
singles, merchandise e.d.).

Festivaltour:
Het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijke festivaltour langs minimaal vier festivals met 
landelijke impact. In 2021 zal het hoofdpodium van Eendracht Festival het eerste festival van De 
Nieuwe Lichting zijn. Daarnaast zullen minimaal drie andere festivals aandoen met deze artiesten. 
Deze festivaltour van het project De Nieuwe Lichting valt heel goed samen met het concept NL- 
stages, dat we in onze Cultuurplanaanvraag 2021-2024 hebben geïntroduceerd.
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Documentaire:
Het produceren en en uitbrengen van een documentaire/documentaire-serie over het traject, de 
artiesten en de achterliggende scenes. Deze zal gemaakt worden door Charlotte Meijer (o.a. Het 
Sloopteam).
Zowel de noodzaak als de mogelijkheid voor het uitvoeren van project De Nieuwe Lichting zijn 
onlosmakelijk verbonden met de corona realiteit. Desondanks zijn we dermate enthousiast over de 
impact en potentie van het project dat wij zeker op termijn gaan onderzoeken of, en in hoeverre 
het mogelijk zal zijn dit project te continueren. Ambitie hierbij is niet dit project jaarlijks, maar 
bijvoorbeeld eens in de vier jaar voort te zetten.

Kengetal bezoeken

In onderstaand schema staan de verwachtingen ten opzichte van de realisatie van de 
bezoekersaantallen van de presentaties van de Nieuwe Lichting. In de kengetallen hebben we 
alleen de presentaties meegeteld waar publiek aanwezig was. Het bereik dat we online hebben 
behaald staat beschreven in het hoofdstuk marketing.

Kengetal   Totaal verwacht 2020  Totaal gerealiseerd 2020
    Per jaar In Rotterdam  Per jaar  In Rotterdam

Aantal bezoeken  47.000 47.000  1900   1900

Waarvan betalend  600  600   0   0
Waarvan in    0  0   0   0
schoolverband 



2. JAARREKENING EN FINANCIELE RISICO’S

Algemeen
De begroting van De Nieuwe Lichting 2020 was opgemaakt voorafgaand aan de Corona crisis. 
Door het annuleren van alle publieksevenementen en de organisatie van de ‘vervangende’ 
projecten, zijn er grote afwijkingen tussen de begroting en de realisatie. Hieronder gaan we in op 
de verschillende posten. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2020, doordat er voor 2020 
geen jaarplan ingediend hoefde te worden, hebben we deze voor de vorm opgesteld.
(Bijlage formulierVerkorteExploitatierekening2020tovEB2020aangepast).

De Nieuwe Lichting heeft 2020 met een klein positief resultaat afgesloten. De stichting reserves 
kunnen op deze manier een beetje worden aangevuld. In 2019 heeft de stichting deze moeten 
gebruiken. Zowel het bestuur van de stichting als de RRKC heeft aangegeven dat het raadzaam is 
de ‘buffer’ weer op te bouwen.

Hieronder volgt een toelichting op de afwijkingen in de jaarrekening (begroting) van meer dan 5% 
ten opzichte van de ingediende normbegroting.

Afwijkingen
A. Opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten
Door de Coronacrisis heeft De Nieuwe Lichting in 2020 geen enkel publiekstoegankelijk evenement 
kunnen uitvoeren. Er zijn dus geen inkomsten gegenereerd uit kaartverkoop of uit horeca-inkomsten.

A.2 Sponsorinkomsten
De begrote sponsorinkomsten bestonden uit bijdrages en kortingen van partijen/ondernemers aan 
Eendracht Festival en Festival Downtown. Aangezien die niet plaats konden vinden.

Ook heeft de Nieuwe Lichting in 2019 meer geïnvesteerd in professionele vastlegging van onze 
projecten en voor Festival Downtown een volledig nieuwe huisstijl met een meer volwassen 
beeldmerk ontwikkeld. We hebben erop ingezet om deze investeringen te kunnen verzilveren in 
2020. Helaas hebben we dit niet kunnen realiseren door de Coronacrisis.

De gerealiseerde sponsorinkomsten in 2020 zijn kortingen en sponsoring van partners voor ons 
nieuwe projecten ‘De Nieuwe Lichting’ en ‘10X010 POPIN’, welke we wel hebben kunnen uitvoeren 
eind 2020.

A.3 Overige inkomsten
De overige inkomsten hebben betrekking op de programmering die wij voor verzorgen. De 
programmering voor zowel de Rotterdamse Dakendagen als POW! WOW! Rotterdam waren 
voor de crisis al gerealiseerd. De Dakendagen hebben een gedeelte van het programma online 
uitgevoerd. De programmeringsfee’s hebben we daardoor wel gerealiseerd. Het grote verschil op 
deze post komt omdat de gages die normaliter door De Nieuwe Lichting worden betaald en aan 
derden worden gefactureerd zijn wegvallen met het wegvallen van de festivals.

A.4 Diverse inkomsten
De inkomsten uit het verhuur onroerend goed zijn in de jaarrekening te vinden onder de post 
‘Omzet’. Deze post bevat ook enkele andere posten, de boekhouder heeft aangegeven dat de 
inkomsten uit de huur van derden €30.166,5 bedraagt.
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De inkomsten uit de huur zijn hoger dan begroot omdat we vanaf december 2020 een derde 
verdieping erbij huren (de begane) en omdat we extra servicekosten (schoonmaak etc.) bij de huur 
hebben doorberekend.
Sponsoring basisgeluid staat niet specifiek in de jaarrekening vermeld, maar betreft het gebruik 
van materiaal van On Track Agency dat gedurende het seizoen gesponsord wordt.

B Bijdragen
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan
De post ‘Ontvangen subsidies – Gemeente Rotterdam’ is gelijk gebleven.

B.5 Overige bijdragen uit private middelen
De post ‘fondsen’ is lager dan begroot, dit komt geheel door de Coronacrisis.
Doordat wij ervoor hebben gekozen om onze festivals niet online te laten plaatsvinden maar door 
te schuiven naar 2021, hebben we een aantal aanvragen ingetrokken of besloten niet in te dienen. 
Voor de aanvraag van het Elise Mathilde Fonds voor de Pop Ups geldt, dat we de bijdrage mochten 
gebruiken voor het vervangende project 10X010 POPIN.

C Beheerslasten
C.1. Beheerslasten personeel
De beheerslasten zijn praktisch gelijk aan de begroting.

C.2 Beheerslasten materieel
Hieronder vallen de kosten van de huur, de huur van de kelder en de kantoorkosten. De post 
huisvestinglasten is gelijk aan de begroting.
De kantoorkosten zijn hoger dan begroot. Dit komt enerzijds doordat we door Corona meer kosten 
hebben gemaakt aan vergaderingen en overleggen en nieuwe contributies als Toegift Rotterdam 
en District East.
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D Activiteitenlasten
De gehele post van activiteitenlasten is veel 
lager dan begroot. De Nieuwe Lichting heeft 
geen publieksevenementen kunnen uitvoeren 
maar wel twee impactvolle andere projecten 
opgezet: ‘10X010 POPIN’ en ‘De Nieuwe 
Lichting’.

D.1 Activiteitenlasten personeel
De kosten ‘personeel op projectbasis’ en 
‘uitvoerend personeel’ zijn ongeveer gelijk 
gebleven. Alleen directeur Immanuel Spoor, 
hoofd bedrijfsvoering en de financiële 
administratie vallen onder de beheerskosten. 
Alle andere zzp’ers staan onder activiteitenlasten. 
Deze kosten zijn ook in het Coronajaar 
doorgelopen. Daarnaast heeft De Nieuwe 
Lichting met haar twee nieuwe ambitieuze 
projecten extra personele kosten gemaakt.
Door het wegvallen van de festivals is de post 
‘gages’ veel lager dan begroot. 

D.2 Activiteitenlasten materieel
De post ‘Materiaal is aanzienlijk lager dan 
verwacht door het we 2 grootste festivals 
hebben moeten afzeggen. De kosten voor de 
twee vervangende projecten ‘10X010 POPIN 
en ‘het Kamp DNL’ hebben we onder deze post 
opgenomen.

Financiële risico’s
SDNL begon 2020 zonder financiële buffer. In. 
2019 hebben we de keuze gemaakt om het 
eigen vermogen van de stichting te gebruiken 
om de directeur volledig te kunnen betalen. In 
2020 hebben we daarom zowel ingezet op het 
maken van zoveel mogelijke impact met onze 
projecten als het fair kunnen betalen van al het 
personeel. Dit heeft ertoe geleidt dat het eigen 
vermogen van de stichting weer een beetje is 
aangevuld.

Financiële risico’s voor De Nieuwe Lichting 
blijven vanzelfsprekend de Coronapandemie, 
maar ook slecht weer tijdens de uitvoer van 
onze projecten is altijd een risico, aangezien 
slecht weer tot minder bezoekers en dus minder 
publieksinkomsten leidt.ook slecht weer tijdens 
de uitvoer van onze projecten is altijd een risico, 
aangezien slecht weer tot minder bezoekers en 
dus minder publieksinkomsten leidt.



3. BELEIDSTHEMA’S

Vernieuwing
Stichting De Nieuwe Lichting wil met haar projecten altijd vernieuwend blijven en vooral de 
vernieuwing in de muziek laten zien. In 2019 hebben we alles klaargezet om met ons meest 
precieuze project Festival Downtown de stap te zetten van regionale naar landelijke speler. Helaas 
konden we hier niet de vruchten van plukken door Corona.
Zowel 10X010 POPIN als De Nieuwe Lichting zijn vernieuwende concepten. We zijn erin geslaagd 
ondanks de uitdagingen die Corona met zich meebrengt niet minder, maar meer impact voor 
de Rotterdamse maker te creëren. Daarbij heeft met name De Nieuwe Lichting tot een enorme 
hoeveelheid kwalitatief hoogstaande, vernieuwende muzikale output geleidt. Die output wordt 
momenteel ‘af geproduceerd’, en zal zeker bijdragen aan de vernieuwing van de muziek en het 
ontwikkelen van wat wij ‘The Sound Of Rotterdam’ noemen.

Talentontwikkeling
De Nieuwe Lichting wil enerzijds talent zichtbaar maken voor de buitenwereld en anderzijds talent 
de mogelijkheid bieden zich artistiek en commercieel te ontwikkelen. Het artistiek profiel van de 
makers waar De Nieuwe Lichting mee werkt wordt gevormd door up and coming, autonome, 
onafhankelijke makers die de vernieuwing niet schuwen, risico durven te nemen en opereren vanuit 
een nadrukkelijk eigen geluid. De Nieuwe Lichting werkt met makers die de amateurstatus zijn 
ontstegen en de potentie hebben om de professionele status te bereiken.
Daarnaast is de Nieuwe Lichting in de afgelopen jaren haar focus op twee onderdelen gaan 
toespitsen: minder massa is kassa (hiermee bedoelen we dat we ons meer zijn gaan richten op de 
lokale parels die kunnen doorgroeien naar (nationale) helden) en een duidelijker artistiek profiel. 
Dit spectrum is vrij lastig in te kaderen, maar laat zich kenmerken als vernieuwend, eigenwijs en 
spannend. Muzikaal gezien reikt deze scope grofweg van verscheidene elektronische stijlen tot 
diverse urban genres.
Allebei onze nieuwe projecten richten zich juist op de groep artiesten die we met deze focus wilden 
bereiken. De Nieuwe Lichting is een talentontwikkelingstraject dat een aantal veelbelovende, 
lokaal (succesvol) opererende, Rotterdamse artiesten helpt de stap naar het nationale speelveld te 
maken. 10X010 POPIN.

Samenwerking
De Nieuwe Lichting heeft een sterk netwerk binnen Rotterdam op het gebied van 
programmeringspartners, podia, leveranciers, productiepartners, opdrachtgevers en niet in de 
laatste plaats makers. Nagenoeg al onze activiteiten bestaan door middel van samenwerkingen 
met verschillende organisaties.

De Nieuwe Lichting is in haar kern een verbindende organisatie. In 2020 is er voortgeborduurd op 
de samenwerkingen die er al waren, maar zijn er ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.
In 2018 is de Nieuwe Lichting begonnen met het programmeren voor andere festivals. Samen 
met Guido van Dieren (BIRD, Motel Mozaique) programmeerde Immanuel Spoor in 2020 voor de 
tweede keer de muzikale programmering van de Rotterdamse Dakendagen en voor de derde keer 
de muzikale line-up voor POW! WOW! Rotterdam.

Helaas heeft het muzikale onderdeel van voor POW! WOW! Rotterdam niet op de originele 
manier kunnen plaatsvinden vanwege Corona. Het muziekpodium is geschrapt omdat er maar 250 
personen tegelijk op het terrein mochten zijn.manier kunnen plaatsvinden vanwege Corona. Het 
muziekpodium is geschrapt omdat er maar 250 personen tegelijk op het terrein mochten zijn. 
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Internationale profilering
De Nieuwe Lichting heeft met de meeste projecten niet de ambitie zich sterk internationaal te 
profileren. Uitzondering binnen de reguliere activiteiten is Festival Downtown. Daar wordt een 
sterke, internationale programmering gepresenteerd, waarmee ook een internationaler publiek 
aangesproken wordt. De afgelopen jaren is ook bewust ingezet op het opbouwen van relaties met 
internationale agentschappen. Deze investering zagen we in 2019 duidelijk effect hebben. We 
werden meermaals benaderd door verschillende agentschappen met een aanbod aan artiesten die 
ons voorheen niet interessant genoeg vonden. Voor de 2020 editie hebben we hierop in gespeeld, 
helaas hebben we al die shows moeten annuleren.
We geloven echter wel sterk in de Rotterdamse maker en wat wij ‘The Sound Of Rotterdam’ 
noemen. Zowel het album als de documentaire die in het kader van het project De Nieuwe Lichting 
ontwikkeld worden, zullen dan ook internationaal geplugd worden. We zetten hiermee in op de 
spreiding van ‘The Sound Of Rotterdam’, geïnspireerd op hoe bijvoorbeeld Manchester, Londen, 
Detroit en New York een muziekscene hebben die over de hele wereld bekend is.

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw

Jelle Touw



4. VERGROTING EN VERBREDING VAN HET PUBLEIKSBEREIK
Wij streven erna om met ons publiek een redelijke afspiegeling van de Rotterdamse samenleving 
te bereiken. Verder vinden wij het belangrijk om de doelgroepen, aan te spreken die weinig door 
de rest van het culturele aanbod in Rotterdam worden bereikt maar wel een groot deel uitmaken 
van de stad Rotterdam.

Aangezien we in het afgelopen jaar geen publieksevenementen hebben kunnen organiseren halen 
we hier de gegevens aan uit je Jaarverslag 2019;
Voor het verkrijgen van inzicht in ons publiek gebruiken we de data uit het onderzoek naar 
publieksbereik van Rotterdam Festivals. Daarnaast gebruiken we de statistieken die we uit onze 
sociale media kunnen destilleren.

Het onderzoek naar het publieksbereik vanuit Rotterdam Festivals bevestigd dat wij ons doel reeds 
bereiken. De grootste groep onder het publiek van De Nieuwe Lichting in Rotterdam vormen 
de Stedelijke Toekomstbouwers met ongeveer 41% van de bezoekers. Hoewel de Stedelijke 
Toekomstbouwer weinig aan cultuur deelneemt is deze groep oververtegenwoordigd op ons festival 
(36% van de Rotterdamse bevolking). Vooral als we dit afzetten tegen de cijfers van alle Festivals 
31% van de bezoekers en alle bezoeken aan Cultuurplan instellingen 27% van de bezoekers, zijn 
we erg blij dat wij deze doelgroep al zo goed aanspreken.
Uit ons eigen publieksonderzoek blijkt nu al dat ongeveer 45 procent van onze bezoekers niet uit 
Rotterdam komt. 7% komt uit de regio Rijnmond, 25% uit de rest van Nederland en 13% uit het 
buitenland. Deze verdeling klopt goed bij onze doelstelling en we willen de komende jaren vooral 
inzetten op groei in aantallen bezoekers.
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5.  OVERIG BELEID
Net als het afgelopen jaar heeft SDNL in 2020 vaker de vraag gekregen om de programmering 
voor externe partijen uit te voeren. Zo zou SDNL bijvoorbeeld een onderdeel zijn van de 
stadsprogrammering voor ‘Open Up’ tijdens Eurovison Songcontest en heeft Rotterdam Street 
Culture Weekend ons gevraagd om een grotere rolt te spelen bij het muzikale programma van het 
weekeinde. SDNL verzorgt namelijk al de afgelopen 3 jaar de programmering van POW! WOW! 
Rotterdam. Vanaf nu gaat SDNL het volledige muzikale programma voor de RSCW programmeren. 

De Nieuwe Lichting heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de Rotterdamse culturele 
sector; het klimaat voor de (nieuwe) Rotterdamse maker, een betere afspiegeling van hoe de 
Rotterdammer eruitziet in het cultuurbereik en een zo laag mogelijke toetredingsdrempel voor 
nieuwe culturele partijen zien we als thema’s waar we ons graag extra voor inspannen. Bijna 4 jaar 
geleden is Immanuel Spoor toegetreden tot de agendacommissie van het directeurenoverleg. 
In het afgelopen jaar, voornamelijk door de coronapandemie maar ook doordat dit jaar over de 
nieuwe cultuurplanaanvragen werd geoordeeld, hebben er dit jaar bijna wekelijkse overleggen 
plaatsgevonden over de cultuursector. 
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Organisatie
Niet alleen op projectniveau maar ook op zakelijk en bedrijfsmatig niveau heeft SDNL in 2019 
geïnvesteerd en alles klaargezet voor 2020.

Immanuel Spoor vervult nog steeds is feite drie functies: zakelijk leider, artistiek leider en algemeen 
directeur. Doordat hoofdproducente Katherina Doxiadis ook de rol van hoofd bedrijfsvoering op 
zich heeft genomen, heeft hij echter wel meer ruimte om zich met de artistieke en inhoudelijke 
zaken bezig te houden.

Begin 2020 is ook onze nieuwe markteer Jelle Touw begonnen. Hoewel de situatie rondom Corona 
het inwerk- en kennismakingsproces enigszins heeft bemoeilijkt, heeft hij zijn plek binnen De 
Nieuwe Lichting goed gevonden en zich de projecten eigen gemaakt.

SDNL wilde toegroeien naar een organisatiestructuur waarbij de directeur zakelijke ondersteuning 
ontvangt van de hoofdbedrijfsvoering, de marketing samenwerkt met een senior-marketeer en de 
productie wordt ondersteund door een assistent. Echter hebben we deze groei door Corona en het 
niet uitvoeren van de meeste projecten moeten uitstellen.

Desalniettemin heeft het team van de Nieuwe Lichting niet stilgestaan. Naast het opzetten en 
uitvoeren van onze twee nieuwe projecten, bleek in het voorjaar onze vaste ondersteuning op het 
gebied van fondswerving uit te vallen vanwege ziekte in de familie en hebben we het fondsentraject 
van 2020 zelf opgepakt.

Marketing
Het jaar 2020 heeft een streep gezet door de normale evenementen van De Nieuwe Lichting, 
waardoor ook onze marketing op een andere manier moesten worden geëxploiteerd. Dankzij de 
beperkingen speelde de marketing en communicatie in 2020 zich vrijwel volledig online af.

De afgelopen jaren heeft De Nieuwe Lichting voor de verschillende projecten een stabiele en trouwe 
following opgebouwd. Met de onzekerheid die het hele jaar heerste rondom evenementen was 
het van belang de volgers goed te informeren over de ontwikkelingen en eventuele verplaatsingen 
van de evenementen die normaal gesproken door De Nieuwe Lichting worden georganiseerd. 
Vervolgens zijn wij gaan kijken hoe we in een online omgeving toch van waarde konden zijn voor 
de Rotterdamse makers.

In de marketing en communicatiedoelstellingen lag in 2020 logischerwijs niet de focus op het 
vergroten van de achterban van Eendracht Festival en Festival Downtown. Wij hebben deze kans 
echter wel aangegrepen om de kanalen van De Nieuwe Lichting te vergroten en onze naam als 
stichting beter in beeld te brengen. Het succes hiervan is terug te zien in de statistieken, aangezien 
onze following op Facebook met 21% is gegroeid en op Instagram zelfs met 61%. Dit komt mede 
doordat wij de content van onze vervangende projecten van dit jaar, 10X010 POPIN en De Nieuwe 
Lichting, via deze kanalen hebben gedeeld. Hier volgt een korte toelichting betreft te promotie van 
beide projecten:

10X010 POPIN
Om extra bereik te generen voor het project zijn we een partnership aangegaan met het grootste 
indie-muziekplatform van Nederland: The Daily Indie. De tien video’s hebben in 2020 in totaal 
2.424 views gegegenererd en dit groeit nog steeds – in januari zijn hier bijvoorbeeld nog 578 
bijgekomen. Dit is precies de kracht en het doel van het project en het publiceren van video’s, dit 
aantal zal blijven doorlopen en als referentiekader voor de artiesten fungeren.

6. BEDRIJFSVOERING EN MARKETING
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Naast dat er tien weken lang, wekelijks een artikel over het project op The Daily Indie verscheen, 
zijn er ook nog andere media partijen die veel aandacht hebben besteed aan het project, zowel 
op social media als op hun eigen website. Zo hebben OPEN Rotterdam, Uitagenda en Popunie 
een verzamelpagina gemaakt op hun website en verschillende sessie uitgelicht via social media. 
Daarnaast hebben we twee artikelen in De Havenloods gehad over het project en stonden wij 
in het Wintermagazine van de Uitagenda. Via de Uitagenda werden wij ook uitgelicht op de 
stadsschermen die zij beheren op verschillende plekken in Rotterdam.

Onderdeel was het adverteren van de sessies via social media. Via Facebook en Instagram werd er 
elke week, voor de artiest van die week, geadverteerd met een teaser van 20 seconden en een link 
naar het interview met The Daily Indie. De advertenties werden gedeeltelijke gericht op Rotterdam, 
maar daarnaast ook op de rest van Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Groningen. Totaal zijn 
er met deze advertenties meer dan 250.000 mensen bereikt waarvan 69.989 actie ondernomen 
hebben naar aanleiding van de advertentie, in de vorm van het aanklink van de link naar het 
interview. Dit komt uit op een ratio van 3,5%, waarmee wij erg tevreden zijn.

Dat de video’s zijn opgepakt door het grotere publiek bleek nadat er interesse kwam vanuit Pinguin 
Radio, de grootste radiozender voor alternatieve muziek van Europa. Zij wilde de 10X010 POPIN 
sessie graag uitzenden tijdens hun programmering van het Groningse Eurosonic Noorderslag, het 
grootste showcase festival van Europa. Hierdoor hebben wij het bereik van de video’s kunnen 
uitbreiden naar muziekindustrie professionals binnen heel Europa.
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Project De Nieuwe Lichting
De promotie van de eerste fasen van het project De Nieuwe Lichting is eind vorig jaar van start 
gegaan. Bij de aankondiging van het project via social media hebben wij onze partners gevraagd 
om dit te delen, zodat we de verschillende doelgroepen konden aanspreken.

Vanaf de start van het project nemen wij onze volgers mee gedurende het traject door middel 
van Instagram en Facebook Stories en via blog updates op onze website. Daarnaast hebben we 
een landelijke advertentiecampagne ingezet die in een week tijd 50.239 mensen heeft bereikt. 
Voor het project hebben we ook een nieuw logo laten ontwerpen door Meinhard Spoor. Hier 
hebben wij voor merkherkenbaarheid ons huidige logo in een modern jasje laten steken. Het logo 
hebben wij laten borduren in bomberjassen die we aan de muzikanten hebben uitgedeeld. Dit 
bijzondere merchandise item zorgt ervoor dat er veel muzikanten straks op festivals en dergelijke 
rondlopen met een jas met het De Nieuwe Lichting logo erop. Nu al, zien we ze geregeld in de 
stad voorbijkomen

Dit project is tevens ook opgepakt door verschillende mediapartijen. Zo werd er een artikel aan 
toegewijd door 3voor12 Drenthe 3voor12 Rotterdam en kwam Robin van Eersel van Vers Beton 
langs om een diepte artikel over De Nieuwe Lichting te schrijven.



Overig
Bovendien hebben wij de afgelopen periode gebruikt om onze website een flinke verbetering te 
geven. Xander van Dijck heeft een prachtige website gemaakt waarmee wij ons als een volwassen 
culturele instelling kunnen profileren.
Tot slot is er speciaal voor Festival Downtown een video opgenomen met Het Gezelschap om op 
de dag waar het festival eigenlijk zou zijn te delen via social media.
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7. GOVERNANCE
Bezoldigingsbeleid
De directie van Stichting De Nieuwe Lichting bestaat uit de directeur (Immanuel Spoor). De directeur 
heeft over 2020 een salaris ontvangen van €44.424. Het salaris is berekend aan de hand van de 
kunsten-cao, directeur C (schaal 13) voor de directeur. Hierbij uitgegaan van een start in 2017 op 
regel 0, met groei van 1 regel per jaar. Vervolgens is het gemiddelde van deze vier jaar berekend. 
Van deze gemiddelden is in de normbegroting uitgegaan. Naast het salaris zijn er geen andere 
vergoedingen voor de directie. De directeur werkt op freelancebasis en heeft geen vast contract.

Naast zijn werkzaamheden als directeur is Immanuel Spoor ook eigenaar van On Track Agency, een 
agentschap waarmee hij (voornamelijk Rotterdamse) bands vertegenwoordigt. Deze nevenfunctie 
leidt niet tot belangenverstrengeling. Als artiesten van On Track Agency op activiteiten van De 
Nieuwe Lichting geboekt worden, wordt er geen management fee in rekening gebracht.

Het bestuur
In 2016 is een nieuw, onafhankelijk bestuur aangetreden bij de stichting. Het bestuur van Stichting 
De Nieuwe Lichting is onbezoldigd en bestond in 2020 uit eerst 4 en vervolgens uit 5 leden: Linda 
Ammerlaan (voorzitter), Dick Pakkert (penningmeester), Ruben Cieremans (secretaris) Sharon Laforêt 
en In-Soo Radstake. De Nieuwe Lichting heeft in 2020 zes bestuursvergaderingen gehouden. Van 
alle vergaderingen zijn notulen gemaakt. De bestuurders zijn benoemd voor vier jaar, met een 
eenmalige optie tot herbenoeming voor vier jaar. De jaarrekening en het jaarverslag 2020 zijn op 
vastgesteld door het bestuur.

Nevenfuncties bestuur
Linda Ammerlaan heeft sinds 2000 met veel bevlogenheid in verschillende functies met diverse 
doelgroepen en disciplines ervaring opgedaan. Met Linda Produceert heeft ze aangetoond 
over een oog voor talent en detail te beschikken. Ze heeft een sterke ervaring opgebouwd als 
conceptontwikkelaar, producent, productieleider, coach, programmeur en begeleider. Ze heeft voor 
het Kennis Centrum Rotterdam (KCR) het project WIRED Rotterdam ontwikkeld en gecoördineerd. 
Voor WIRED Rotterdam werkt zij met de culturele infrastructuur. Tot september 2020 was zij docent 
bij de opleiding Leisure & event management aan de Willem de Kooning Academie. Naast KCR 
werkt Linda voor meerdere Rotterdamse organisaties en kunstenaars.

Dick Pakkert is een van de meest prominente figuren uit de Rotterdamse popsector.
Zo was hij in het verleden eigenaar van Rotown, Club Vibes en de Unie. Ook was hij onder andere 
directeur van Live@Rotown en het Erasmus Paviljoen. St. Momenteel is Dick eigenaar van het aan 
Rotown aanverwante Bar3.

Ruben Cieremans heeft de afgelopen 20 jaar veel ervaring opgedaan als het gaat om de ontwikkeling 
van publiekstoegankelijke plekken met veelal een cultureel programma. De rode draad in zijn 
interim en advies werk is het scherp zetten van culturele waarden met commerciële uitdagingen 
en de voorliefde voor gastvrijheid doorvoeren in de bedrijfsvoering. In Rotterdam is hij als zakelijk 
directeur en projectleider betrokken bij de ontwikkeling van LantarenVenster, Poppodium WATT, 
het Erasmus Paviljoen, de Fenix Food Factory en de Campfire Sessions. Met deze ervaring is hij een 
uitstekende aanvulling op het bestuur van DNL.

Sharon Laforêt heeft in 2009 actief deelgenomen aan Your World. In dit jaar was Rotterdam 
Jongerenhoofdstad van Europa. Als jongerendirecteur & dynamic duo heeft zij mogen bijdragen 
en deelnemen aan diverse culturele projecten. Hierna is zij tot 2015 bestuurslid binnen R’damse 
Nieuwe geweest. Tijdens deze periode heeft Sharon o.a. ervaring op gedaan binnen de culturele 
wereld van Rotterdam. Regelmatig is Sharon vrijwilliger bij culturele evenementen. Momenteel is 
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Sharon werkzaam als manager bij een overheidsinstelling. Haar expertises liggen op het gebied 
van management, juridisch en bedrijfsvoering. De stappen waar SDNL de komende jaren in wil 
gaan groeien en de visie van SDNL sluiten aan bij haar enthousiasme en motivatie om te kunnen 
bijdragen aan de cultuur in Rotterdam. Eigenschappen die complementair zijn aan de sterktepunten 
die in het bestuur al aanwezig zijn. Zij treedt toe als algemeen bestuurslid van SDNL.

In-Soo Radstake (1979) geboren in Zuid-Korea is woonachtig in Rotterdam. Hij begon zijn carrière 
als producer en regisseur bij verschillende omroepen in Nederland. Als producent en regisseur 
maakte hij onder meer de documentaires Made in Korea, Het Geheim Van De HEMA, Hollandse 
Nieuwe, Parradox en de film Het Bombardement. Ook was hij directeur van Cinecrowd, een online 
platform waar filmmakers hun films kunnen realiseren door middel van crowdfunding. Radstake 
richtte in 2017 de Buddy Film Foundation op. Het initiatief koppelt gevluchte filmprofessionals aan 
Nederlandse makers. In 2018 was hij oprichter van Stichting Meer Dan Babi Pangang. Hiermee 
zorgde hij er o.a. voor dat de Chinees-Indische restaurantcultuur werd bijgeschreven in de Inventaris 
Immaterieel Nederlands Erfgoed.

Principes Governance Code Cultuur
De Nieuwe Lichting (opgericht in 2014) heeft de afgelopen jaren serieuze stappen gezet naar een 
volwassen organisatie. SDNL onderschrijft alle principes van de Governance Code Cultuur en ziet 
het toepassen ervan als een belangrijk onderdeel van haar professionalisering (principe 2). SDNL is 
ervan overtuigd met al haar projecten culturele meerwaarde te leveren en haar maatschappelijke 
doelstellingen te vervullen (principe 1).

Een essentiële stap in de Governance vinden we de uitbreiding van ons onbezoldigde en 
onafhankelijke bestuur (principe 3) van 4 naar 5 bestuurders. Deze wens leefde al langer bij de 
stichting en in de loop van 2019 is directeur Immanuel en het bestuur concreet op zoek gegaan 
naar de juiste aanvulling van het bestuur. Vanaf 1 januari 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden 
officieel toegetreden, het vijfde bestuurslid is in juni toegetreden.

Dit vernieuwde bestuur zal bijdragen aan meer spreiding van de verantwoordelijkheden en meer 
expertise leveren op bijvoorbeeld het gebied van HR. Hiermee voldoen wij aan alle onderdelen van 
onze bestuurlijke competentiematrix (principe 4, 5 en 8). Door deze aanvulling wordt het bestuur 
ook meer cultureel divers. In 2019 heeft de Nieuwe Lichting de koers ingeslagen om minder met 
vrijwilligers en op basis van vriendendiensten in de producties te werken en onze medewerkers zo 
goed mogelijk te betalen. Hiermee onderschrijven we principe 6: doorgroeien naar een Fair Pay 
model. Gezien de aard en omvang van de stichting en haar nog jonge leeftijd waren er binnen de 
Governance nog enkele stappen te zetten om alle aanbevelingen in de toe te passen.

In het najaar heeft SDNL de (culturele) ANBI-status aangevraagd. Daarvoor zijn de statuten 
aangepast en alle verplichte stukken zijn gepubliceerd op onze website.
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