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VOORWOORD
2021, het eerste jaar van een nieuw cultuurplan. Een jaar waar wij vol energie aan begonnen. Het 
jaar dat corona zou verdwijnen en dat niet deed. En toen toch wel. En toen toch niet. Het was een 
jaar waarin De Nieuwe Lichting zich van haar meest weerbare kant moest laten zien en dat deed. Op 
het tandvlees. Wát een rollercoaster.

In december 2020 vertrokken we met zeven Rotterdamse muziekformaties richting een boerderij in 
Orvelte (Drenthe) om daar met hen ‘The Sound Of Rotterdam’ te vangen. Dat deden we. En hoe! 
Begin 2021 gingen we aan de bak om met het daar geschreven repertoire een legendarisch album 
te maken. Een album dat de Rotterdamse scenes zou verbinden op een compleet nieuwe manier. 
Een album dat we zouden gebruiken om een tour langs toonaangevende festivals door het land 
mee aan te doen. 
Begin 2021 stond alles er goed voor. We brachten de eerste single uit, die sloeg goed aan. We 
hadden een mooie tour bevestigd staan en zouden de rest van Nederland laten zien waarom de 
Rotterdamse maker het spannendst van ze allemaal is. Daarnaast konden we, na een jaar geen eigen 
festivals georganiseerd te kunnen hebben, een festival zomer lang Rotterdam op haar grondvesten 
laten trillen met een nieuw en versterkt Eendracht Festival, met Festival Downtown eindelijk de 
vruchten plukken van de in 2019 gedane investeringen en hadden we grootse plannen voor de 
Rotterdam StreetCulture week (o.a. POW! WOW! Rotterdam). 

Een voor een, werden de festivals die we met De Nieuwe Lichting aan zouden doen echter gecanceld. 
De periode waarin het festival seizoen zou beginnen kwam en nog altijd mocht het niet. Eendracht 
Festival cancelden wij noodgedwongen en ook moest er een streep door Festival Downtown. En 
toen, ongeveer een maand voordat het plaats zou vinden: versoepelingen! Er mocht weer iets! 
Niet iets dat in de buurt kwam van wat we gepland hadden, maar iets! Dat betekende wel: alles dat 
we hadden staan in de prullenbak en in een maand een festival neerzetten. Gekkenwerk natuurlijk, 
maar die kans gingen we niet aan ons voorbij laten gaan. Op een voor ons nieuwe locatie, groter 
dan we ooit opgezet hadden, zette we in een maand tijd een te gek, tweedaags festival neer. Helaas 
waren de weergoden ons niet bepaald goedgezind. Twee dagen stormde het ongelofelijk hard. 
Het regende, praktisch non-stop. En tóch was Festival Downtown 2021 een succes. Het had een 
veel groter succes kunnen zijn, had het niet gestormd, maar wát waren de artiesten blij weer op 
te mogen treden. En was het publiek blij dit weer bij te mogen wonen. Met de poncho aan (voor 
paraplu’s stormde het écht te hard) beleefden zij een prachtig programma en een te gek feest.

De buzz rond het De Nieuwe Lichting project wisten we in leven te houden o.a. met drie singles (met 
alle drie een prachtige clip), zeven afleveringen van ‘Bar De Nieuwe Lichting’ op Open Rotterdam 
en één show op de Dordtse Feesten. Het album hielden we nog even achter de hand om de tour in 
2022 toch echt door te kunnen laten gaan.

Evenals op 2020, kijken we op 2021 terug als een jaar dat enorme uitdagingen met zich meebracht, 
maar waarin we niet minder impact gemaakt hebben en enorm gegroeid zijn. Het is daarnaast een 
jaar waarin we enorm veel klaar hebben kunnen zetten dat we in 2022 gaan verzilveren. Het is een 
jaar waar we enorm trots op zijn. Maar stiekem ook een jaar dat we heel graag, heel snel, vergeten.  

Immanuel Spoor
Directeur 
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1. PRESTATIES & KENGETAL BEZOEKEN
Ons prestatieraster uit het jaarplan van 2021 
is gebaseerd op de Coronarealiteit zoals deze 
er begin van het jaar uit zag. Wij gingen er, in 
overleg met onze accounthouder, van uit dat we 
al onze reguliere activiteiten dit jaar weer konden 
laten plaatsvinden. Helaas bleek het tegendeel 
waar en hebben wij door de beperkingen 
voor evenementen Eendracht Festival moeten 
annuleren en Festival Downtown in een andere 
vorm gegoten. Met Eendracht Festival zijn 
daardoor in 2021 nul prestaties geleverd en met 
Festival Downtown in de aangepast vorm twee. 
  
Presentaties Jaarplan
Homegrown: 
Aftershow Benny Sings door Rum For Breakfast; 
1

Festival Downtown: twee festivaldagen met één 
stage; 2

Presentaties door programmering voor 
andere partijen:
Rotterdamste Dakendagen: 
Uit-je-dak-muziekprijs en live registraties; 3

Rotterdam Street Culture Week: 
19B Bus Monta; 1

Nieuwe/vervangende activiteiten:
Project De Nieuwe Lichting: 
live show en videoclips; 4 
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Toelichting projecten:

Festival Downtown
Lang heerste er veel onzekerheid over de doorgang van Festival Downtown. De kans dat het verspreid 
over zeven verschillende locaties door het Rotterdamse centrum zou gaan plaatsvinden was erg 
klein. Vandaar dat wij al vroeg in het jaar over alternatieve vormen gingen nadenken. Uiteindelijk 
konden deze plannen ook in de prullenbak en zijn we ongeveer een maand van tevoren met een 
nieuw alternatief gekomen. In dit alternatief vond het festival op één locatie plaats. We kozen met 
het Willemsplein voor een beduidend grotere festivallocatie en programmeerde daar ook naar. Ook 
ging de lang gekoesterde wens het festival meerdaags (vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober) te maken 
in vervulling.

Project De Nieuwe Lichting 
Met het project ‘De Nieuwe Lichting’ zijn wij eind 2020 met zeven Rotterdamse acts op schrijverskamp 
geweest. Op dit kamp werd ingezet op co-creatie van deze acts. We gingen er destijds vanuit dat 
de corona-beperkingen in het voorjaar van 2021 wel opgeheven zouden zijn. Plan was om met 
het op het kamp geschreven repertoire een album samen te stellen, deze uit te brengen en in de 
zomer van 2021 een nationale festivaltour met minimaal drie festivals aan te doen. Naar gelang 
de tijd verstrekte, werd steeds duidelijker dat de impact van de pandemie op de mogelijkheden 
beduidend langer zou duren. We pasten ons releaseschema daar steeds op aan. Er zijn daarom 
nu drie singles (met alledrie een eigen videoclip) uit. We hebben nog wel één festival aan kunnen 
doen. Op 28 juli stonden we namelijk op de Dordtse feesten. 

De eerste drie singles hebben wij gedurende het jaar uitgebracht maar omdat het festivalseizoen 
werd afgelast hebben we de strategie aangepast en de release van het album uitgesteld. Van de 
tour die zou bestaan uit (minimaal) drie festivals hebben we er eentje kunnen doen. Dit was op de 
Dordtse Feesten tijdens Bead The Poetry. De documentaire is door het uitstellen van release en 
tour onvermijdelijk ook uitgesteld.
 
Homegrown
De Homegrown evenementen zijn afgelopen jaar van naam en concept veranderd. Dit worden nu 
aftershows waarbij er na afloop van een bekende act in BIRD lokaal talent wordt geprogrammeerd 
in de kleine zaal. Aangezien er het grootste deel van het jaar geen of nauwelijks (normale) shows 
in BIRD zijn geweest waren er ook geen aftershows. Gelukkig hebben we aan het eind van het 
jaar nog een aftershow kunnen doen. Na een show van Benny Sings in BIRD presenteerden wij de 
Rotterdamse surf rock band Rum for Breakfast.
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Programmering voor andere partijen
De programmering die wij leveren voor andere partijen zag er dit jaar als volgt uit. De Rotterdamse 
Dakendagen heeft niet fysiek plaatsgevonden, maar heeft online een aantal dingen gepresenteerd. 
Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de concepten rondom de 
muziekprogrammering. Zo hebben wij de Uit-je-dak-muziekprijs gepresenteerd en zijn wij een 
samenwerking aangegaan met het project De Nieuwe Lichting waarmee we de singles live vanaf 
een dak presenteerde. Tijdens de Rotterdam Street Culture Week konden wij helaas maar één 
muziek-concept presenteren. Het grote muziekpodium wat wij daar zouden presenteren heeft niet 
kunnen plaatsvinden. Om toch nog iets met muziek te kunnen doen hebben wij daar een dag de 
mobiele muziekstudio ‘19B bus’ neergezet. Dit gaf jongeren uit de buurt de kans om hun eerste 
raps op te nemen onder begeleiding van de Rotterdamse rapper Monta.

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 
zowel online als publiekstoegankelijke evenemten meegenomen. Het bereik dat we online hebben 
behaald staat beschreven in het hoofdstuk marketing.

Kengetal    Totaal verwacht 2021  Totaal gerealiseerd 2021
     Per jaar In Rotterdam  Per jaar In Rotterdam

Aantal bezoeken   31.360  29.860   13.525  5.065

Waarvan betalend   5.000  3.500   415  400

Waarvan in schoolverband  0  0   0  0
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2. JAARREKENING & FINANCIËLE RISICO’S
Algemeen
In het jaarplan van 2021 is begroot met het idee dat pulbiekstoegankelijke evenementen weer 
konden plaatsvinden zoals normaal. Helaas bleek dit niet het gevoel en hebben wij een gedeelte van 
onze beoogde prestaties niet kunnen leveren en daarmee de bijbehorende kosten en opbrengsten 
niet kunnen realiseren.

Gezien dat we de lasten van het De Nieuwe Lichting project al van 2020 naar 2021 hadden 
doorgeschoven en het gros hiervan nog niet hebben kunnen maken is een gedeelte van de kosten 
gereserveerd. Meer informatie over deze reservering volgt aan het eind van dit hoofdstuk. 

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

Toelichting 
A. Opbrengsten
A.1. Publieksinkomsten
De publieksinkomsten zijn vanwege het wegvallen van live evenementen in 2021 lager uitgevallen 
dan begroot. In het jaarplan hielden wij rekening met publieksinkomsten uit twee festivals en de 
verkoop van merchandise en vinyl van het ‘De Nieuwe Lichting’ project. Uiteindelijk hebben we 
maar een festival georganiseerd en is er nog niks van ‘De Nieuwe Lichting’ verkocht. 

A.2. Sponsorinkomsten
De sponsorinkomsten hebben door de coronapandemie een flinke klap gehad. Doordat we een 
groot deel van onze activiteiten niet konden uitvoeren werkten we ook met minder partijen samen 
waaruit wij sponsoring konden generenen.

A.3. Overige directe inkomsten
Voor 2021 hadden wij gepland om een ‘De Nieuwe Lichting stage’ op drie festivals te presenteren. 
Helaas is door de Coronapandemie maar een van de drie stages doorgegaan en uitbetaald. Daarbij 
is er een afgelasten show door Sena uitbetaald. De programmering voor onze vaste partners is wel 
gewoon uitbetaald. 

A.5. Overige bijdragen uit publieke middelen
Dankzij een tegenvallend fondsentraject voor project De Nieuwe Lichting vallen de gerealiseerde 
subsidies lager uit dan in het jaarplan verwacht. Daarnaast hebben wij voor onze overige projecten 
geen fondswerving meer gedaan omdat al snel bleek dat deze niet door konden gaan. 



7

B. Subsidies en bijdragen 
C. Beheerslasten
C.1. Beheerslasten personeel
In de Cultuurplan-aanvraag van januari 2020 heeft De Nieuwe Lichting de ambitie uitgesproken om 
het vaste team van zzp’ers uit te breiden en daardoor zou de post van de personele beheerslasten 
toenemen. Door het aflassen van onze twee festivals en de onzekerheid die de Corona crisis met 
zich meebrengt hebben we er voor 2021 voor gekozen om alleen de functie van directeur (zakelijke 
en artistieke leiding), hoofd bedrijfsvoering en productie en de marketeer onder beheerslasten 
te laten. vallen. Echter is begin 2021 onze hoofd bedrijfsvoering en productie gestopt en is dit 
overgenomen door onze marketeer die sindsdien full time aan de slag is. 

D. Activiteiten
D.1. Activiteitenlasten personeel
Door de uitvoer van ons project De Nieuwe Lichting zijn een groot deel van de begrote 
personeelskosten gemaakt. De personeelkosten zijn hetzelfde uitgevallen als begroot en die van 
Eendracht Festival zijn volledig weggevallen. 

D.2. Activiteitenlasten materieel
Doordat we grotendeels alleen materiele kosten hebben gemaakt voor project De Nieuwe Lichting 
en Festival Downtown zijn deze kosten lager uitgevallen dan begroot in het jaarplan 2021. 
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3. BELEIDSTHEMA’S
Vernieuwing
Stichting De Nieuwe Lichting zet met haar projecten altijd al in op vernieuwing. Dat is te zien in onze 
projecten; hoe wij de artiesten aan het publiek presenteren. Maar zeker ook in onze programmering; 
welke artiesten wij aan het publiek presenteren. 
In het nieuwe cultuurplan hebben wij ons artistieke profiel bewust aangescherpt. In dit kader gingen 
wij in 2021 een hechte relatie aan met de Rotterdam StreetCulture Week en zette wij extra in op 
Festival Downtown. 
Het concept achter Eendracht Festival her-ontwikkelden wij om tot een sterker showcase festival 
te komen. Het De Nieuwe Lichting project, dat in december 2020 startte en nog altijd loopt is een 
compleet nieuw en vernieuwend concept, waarmee wij in 2021 binnen en buiten Rotterdam enorm 
veel impact gemaakt hebben, dat momenteel maken en in 2022 zullen gaan blijven maken.
 
Talentontwikkeling
De Nieuwe Lichting heeft in haar kern twee taken. Talent zichtbaar maken voor de buitenwereld 
en de (Rotterdamse) maker de mogelijkheid bieden zich artistiek en commercieel ontwikkelen. 
Talentontwikkeling staat dus aan de kern van alles dat we doen. In onze autonome projecten is dit 
erg op het oppervlakte zichtbaar, maar ook in de samenwerkingsprojecten met o.a. de Rotterdam 
StreetCulture Week en de Rotterdamse Dakendagen speelt talentontwikkeling (vooral van de 
Rotterdamse maker) een leidende rol. 

Samenwerking
Verbinding vormt binnen alle activiteiten van De Nieuwe Lichting de leidraad. Verbinding tussen 
makers, verbinding tussen organisatoren, verbinding tussen publieksgroepen; verbindingen tussen 
scenes. 
Al onze locaties op Eendracht Festival en Festival Downtown worden dan ook geprogrammeerd 
en ingericht in samenwerking met ‘hosts’ en ’programmeringspartners’. Eigenlijk organiseert De 
Nieuwe Lichting geen enkel project volledig autonoom. Een nieuwe en hechte samenwerking 
gingen wij aan met de Rotterdam StreetCulture week. Helaas werden het gros van de geplande 
activiteiten in 2021 in verband met de corona-beperkingen geannuleerd, maar deze samenwerking 
zal de komende jaren zeker voortgezet worden.

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. Wij zien in de toekomst 
ook voor onze activiteiten binnen de Rotterdam StreetCulture Week een dergelijk scenario voor 
ons. Al is daar voor de komende edities eerst de nadrukkelijke doelstelling een nationale impact te 
creëren. De afgelopen jaren is wel bewust ingezet op het opbouwen van relaties met internationale 
agentschappen. Deze investering zagen we in 2021 duidelijk effect hebben, al hebben we slechts 
een klein deel van het hier door mogelijk geworden programma daadwerkelijk kunnen presenteren. 

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.
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4. VERGROTING & VERBREDING VAN HET PUBLIEKSBEREIK

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.

Afgelopen jaar hebben we maar een publiekstoegankelijk evenement kunnen organiseren. Gezien 
het beperkte aantal bezoekers wat we daar konden faciliteren is de publieksdata beperkt.
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. 

Groei 2021
In 2021 hebben wij voornamelijk online ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van 
stichting De Nieuwe Lichting op de verschillende kanalen. Met name het vergroten van onze Instagram 
following heeft dit jaar prioriteit gehad. Het succes hiervan is terug te zien in de statistieken, gezien 
onze following op Instagram met 44% gegroeid is. We zien het bereik op Facebook afneemt en de 
groei daars stagneert, vandaar dat wij onze focus naar Instagram hebben verlegd. Daardoor is de 
groei op het platform ook minder, namelijk 4%. 
Van onze following is 52% man en 48% vrouw en  voor het grootste gedeelte (47%) in de 
leeftijdscategorie 25-34 jaar. De categorie 35-44 jaar is met 27% ook relatief sterk vertegenwoordigt 
onder de following. 

Toekomst
Ons voornaamste doel is de komende jaren om meer publiek te trekken en (nog) meer bezoekers 
van buiten Rotterdam en de regio aan te trekken. 

De afgelopen jaren, hebben we steeds door een te kort aan financiering moeten bezuinigen. Omdat 
we een duidelijke visie en ambitie voor ogen hebben, hebben wij binnen de budgetten steeds de 
keuze gemaakt om te blijven investeren in een kwalitatief hoogstaand programma met een daarbij 
horende (professionele) productie. Hierdoor hebben we in zaken zoals marketing en aankleding 
met relatief kleine budgetten moeten werken. Deze budgetten willen we graag in de toekomst 
vergroten om meer impact te kunnen maken.
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5. BEDRIJFSVOERING & MARKETING
Organisatie
Met het aanhouden van de pandemie in 2021 kwam het team er anders uit dan wij voor ogen 
hadden. Immanuel Spoor vervult nog steeds feite drie functies: zakelijk leider, artistiek leider en 
algemeen directeur. Door het uitblijven van onze evenementen en de daarbij behorende inkomsten 
kon en moest het is het team kleiner worden. 
Na het eerste kwartaal hebben wij afscheid genomen van onze hoofdproducent en assistent 
bedrijfsvoering Katherina Doxiadis.

Onze markteer Jelle Touw is een bredere functie gaan vervullen, hij nam de functie als assistent 
bedrijfsvoering van Katherina over. 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. Waar we 
voornemens waren het team te laten groeien, hebben we het dus tijdelijk (moeten) laten krimpen. 
Een situatie die op langere termijn zeker niet wenselijk is, maar het in 2021 wel mogelijk maakte de 
impact te maken die we hebben gerealiseerd. Productionele ondersteuning kwam in 2021 vanuit 
Buro COBALT. Hoewel dit een meer toegepaste, projectgebonden samenwerking betrof, lag het 
productionele niveau hier wel hoger dan wij tot op heden bereikt hebben.

Marketing
Het jaar 2021 heeft evenals 2020 een streep gezet door het gros van de 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 2021 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 2021 logischerwijs niet de focus op het 
vergroten van de achterban van Eendracht Festival aangezien deze vroegtijdig werd afgezegd. 
Wel hebben we met Festival Downtown goed aan de naamsbekendheid kunnen werken. Door 
de aangepaste vorm van het festival en de korte aanlooptijd hebben we flink geïnvesteerd in de 
marketing, zowel online als offline. Hierdoor hebben we super veel zichtbaarheid weten te creëren 
door middel van postercampagnes en social media-advertenties. Wij verwachten dat het offensief 
wat wij gevoerd hebben zijn vruchten komende editie nog steeds zal gaan afwerpen.  Ook hebben 
we deze kans weer aangegrepen om de kanalen van De Nieuwe Lichting te vergroten en onze naam 
als stichting beter in beeld te brengen. Met name Instagram is van groter belang geworden, deze 
is in 2021 met 44% gegroeid. 
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Project De Nieuwe Lichting
Hoewel het beoogde live-hoogtepunt tijdens Eendracht Festival en de tournee niet als gepland 
konden doorgaan, hebben we alsnog een waardevol project gerealiseerd. Het is de artiesten 
gelukt om, in een tijd waarin dat bijna onmogelijk was, het contact met het publiek te behouden 
en hen steeds te verrassen. Voor de artiesten hebben we met de videoclips, de live sessies met de 
Rotterdamse Dakendagen en het programma met OPEN Rotterdam gezorgd dat ze zichzelf op een 
laagdrempelige manier professioneel konden profileren bij potentiële fans. We hebben hiermee 
voor de artiesten hun bereik vergroot en zo meer mensen laten kennismaken met het Rotterdamse 
geluid. Daarnaast heb nationaal bekende platformen als 3voor12, Never Mind the Hype, Pinguin 
Radio, The Daily Indie en Muziscene aandacht besteed aan de singles.
 
Doordat de release strategie is omgegooid en gedeeltelijk is uitgesteld naar 2022, hebben we nog 
niet volledig gebruik kunnen maken van het multiplier-effect van het uitbrengen van singles en een 
album. Met de drie singles die wel uit zijn gekomen hebben we gezameklijk ruim 70.000 streams 
weten te bereiken verspreid over verschillende platforms. Een resultaat waar wij als stichting erg trots 
op zijn. Met artwork voor de singles hebben we een duidelijke lijn gekozen waardoor de singles, 
ondanks dat ze met andere samenstellingen van artiesten zijn, alsnog aan elkaar verbonden zijn (zie  
de single covers hieronder). 
 
De impact van het project zal járen later nog merkbaar zijn binnen de Rotterdamse scenes. Als 
kers op de taart werden er drie singles uitgebracht (De Mat, Ewan McGregor en Dream Again) die 
genomineerd werden voor de Rotterdam Music Awards in de categorie ‘De Rotterdamse Track van 
Het Jaar 2021’ en het hele project in de categorie ‘Stimuleringsprijs’. 
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6. GOVERNANCE 
Bezoldigingsbeleid
De directie van Stichting De Nieuwe Lichting bestaat uit de directeur (Immanuel Spoor). De directeur 
heeft over 2021 een salaris ontvangen van €60.336. Het salaris is berekend aan de hand van de 
kunsten-cao, directeur C (schaal 14) 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. In mei is er een bestuurswisseling geweest.  De termijn van de 
toenmalige penningmeester Dick Pakkert was verstreken en hij is vervangen door Agnes Lieftinck.  
Het bestuur bestond daarmee in 2021 uit 5 leden: Linda Ammerlaan (voorzitter), Agnes Lieftinck 
(penningmeester), Ruben Cieremans (secretaris) Sharon Laforêt en In-Soo Radstake. De Nieuwe 
Lichting heeft in 2021 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 2021 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. 

Agnes Lieftinck is op referentie van onze voormalige penningmeester Dick Pakkert toegetreden tot 
het bestuur. Deze jonge en ambitieuze dame is momenteel werkzaam bij online supermarkt Picnic 
als productdeveloper, waar ze na haar studie Econometrie is begonnen. Agnes heeft altijd een 
affiniteit met kunst en cultuur ondanks dat zij niet werkzaam is geweest in de sector. Wij zien Agnes 
als een zveer waardevolle toevoeging aan ons bestuur en een frisse blik op niet alleen de financiële 
situatie van de stichting, maar ook de projecten die wij organiseren. 

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. 
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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 
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. Sinds 2020 hebben wij 5 bestuurders 
en dit is in 2021 onveranderd gebleven.
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. Binnen al onze projecten hebben we ons dit jaar aan Fair Pay kunnen 
houden. 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 toe te passen. 


