
STICHTING 
NDSM-WERF
JAARVERSLAG
2017





Bestuursverslag

Inleiding 2

Activiteiten 4

Fysiek beheer 4

Programmering 5

Communicatie en zichtbaarheid 18

Organisatie 20

Risicoanalyse 24

Financiën 26

Vooruitblik 28

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017 30

Staat van baten en lasten over 2017 31

Kasstroomoverzicht over 2017 32

Toelichting op de jaarrekening 34

Toelichting op de balans per 31 december 2017 38

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 44

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 46

Overige gegevens

Bestemming van het saldo van baten en lasten

over het boekjaar 2017 52

Gebeurtenissen na balansdatum 52

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54

Bijlage

Activiteitenoverzicht 2017 58



STICHTING NDSM-WERF | PAGINA 2

De Stichting NDSM-werf (hierna te noemen: de Stichting) 

is opgericht in 2009 en heeft als opdracht het beheren en 

programmeren van het buitenterrein van de oostelijke NDSM-

werf. De Stichting neemt de rol aan van gebiedsregisseur die 

-samen met de gemeenschap- het toekomstverhaal van de 

werf co-creëert en vertelt.

Eind 2014 is in samenwerking met de werf-gemeenschap 

het visiedocument ‘Werk aan de werf, Laboratorium NDSM-

werf, Koers 2014-2025’ tot stand gekomen. Dit visie- 

document formuleert drie inhoudelijke thema’s die het  

kader vormen voor het beleid van de Stichting, zijnde: maken, 

cultuur en stedelijke ontwikkeling. In 2016 is dit visiedocu-

ment verder uitgewerkt in een beleidsplan getiteld ’Ruimte 

voor de Stad’, waarin de Stichting haar inhoudelijke ambities 

omzet in concrete programmalijnen en activiteiten voor de  

periode 2017-2020. In deze beleidsperiode stelt de  

Stichting zichzelf de opdracht om de wereld - maar in ieder 

geval Amsterdam - te overtuigen van de unieke status van 

de werf als plek van blijvende tijdelijkheid en creatief expe- 

riment; de onmisbare culturele vrijplaats van Amsterdam. 

Het versterken en zichtbaarder maken van de unieke identi- 

teit van dit industriële gebied staat hierbij centraal, waarmee 

de Stichting tegenwicht wil bieden aan de steeds dichter-

bij komende bebouwing. Want ondanks voornemens om de 

werf als vrijplaats te behouden, blijven gebiedsontwikkelaars 

kansen zien om woningen aan de oostzijde van de werf te  

realiseren. De gemeente kijkt intussen, mede door het  

artistiek plan “Ruimte voor de Stad”, anders naar het gebied.

INLEIDING
Eind 2017 heeft de gemeente de uitspraak gedaan dat 

ze de NDSM-werf oost de komende tien jaar niet zullen  

ontwikkelen. Dat betekent dat het oostelijk deel van de 

NDSM-werf een gebied is waar de blijvende tijdelijkheid 

voorop zal staan. Dit is een unieke kans voor de Stichting om 

binnen de gestelde ambitie een krachtigere rol te vervullen, 

meer projecten te realiseren, haar eigen toekomst alsmede 

de toekomst van het terrein vorm te geven en veilig te stellen. 

Tien jaar langer om te laten zien aan de stad Amsterdam en 

ver daarbuiten wat de waarde van “Ruimte voor de Stad” is 

met zijn gebruikers, bewoners en bezoekers.

Het plan “Ruimte voor de Stad” vormde de basis voor de 

toegekende aanvraag voor een meerjarige subsidie onder 

het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Amsterdam, 

via uitvoeringsorganisatie Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

De Stichting zal in deze periode een ambitieus artistiek  

programma realiseren, waarin zij zelf een uitgesproken  

curerende rol aanneemt, inzet op beeldbepalende projecten 

met internationale uitstraling en samenwerkingsverbanden 

aangaat met Amsterdamse en (inter)nationaal toonaan-

gevende culturele partners.
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Het jaar 2017 was een ‘realisatie-jaar’ voor de Stichting 

met o.a. de volgende projecten: de NDSM Summer School, 

een expositie in de openbare ruimte van beeldend kun-

stenaar Jaap Scheeren, de start van vereniging Sociëteit  

Sexyland in samenwerking met Eddie the Eagle Museum en 

de voorbereiding van de kunstinstallatie Ferrotopia in 2018. 

Dit iconische kunstproject project zal ervoor zorgen dat de 

NDSM-werf zich meer zichtbaar zal maken. De personele  

organisatie van de Stichting is versterkt en uitgebreid t.b.v. 

de realisatie van dit project. 

In het laatste kwartaal 2017 is er een wisseling in de directie 

van de Stichting geweest. Kim Tuin is per 1 september opge-

stapt, mede om een duidelijk signaal te geven naar de politiek 

en gemeente dat het NDSM-terrein behouden moet blijven.

Demian de Rooij en Lucas Bonekamp (respectievelijk alge-

meen en zakelijk directeur) hebben de taken van Kim Tuin 

overgenomen en vormen sinds 1 september 2017 de directie 

van de Stichting. 

NDSM-WERF

Ook vonden er wisselingen plaats binnen het bestuur van de 

Stichting: Carolien Ligtenberg heeft medio 2017 aangegeven 

niet beschikbaar te zijn voor een derde, laatste termijn van 2 

jaar en trad als bestuurslid per 19 juni 2017 terug. Voor Kees 

van Ruyven eindigde per 1 januari 2018 de maximale zittings- 

termijn van zes jaar.

Medio 2018 zullen er twee nieuwe bestuursleden worden 

aangesteld.

In het vervolg van dit verslag worden de activiteiten in 2017 

en de financiële weerslag daarvan nader toegelicht en wordt 

een korte vooruitblik gegeven op de toekomst. Een toekomst 

met grootse plannen en artistieke ambities voor de werf, 

haar gemeenschap en de stad Amsterdam. 
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FYSIEK BEHEER TERREIN

De Stichting is verantwoordelijk voor het fysiek beheer van 

de NDSM-werf (oost). De kaders hiervoor zijn vastgelegd in 

de Overeenkomst Fysiek Beheer NDSM Werf met gemeen-

te Amsterdam. Deze overeenkomst is afgesloten voor een 

periode van 10 jaar met ingang van 1 januari 2010 en kent 

tussentijdse opzegmogelijkheden. Zoals is opgemerkt in 

het jaarverslag 2015 is deze overeenkomst eind 2015 naar 

tevredenheid van partijen geëvalueerd. Naar aanleiding van 

deze evaluatie hebben partijen een allonge vastgesteld en  

geformaliseerd. 

Eind 2017 is er voorlopig besloten (nog niet vastgesteld) dat 

de NDSM-werf oost niet ontwikkeld zal worden. De Stichting 

is in overleg met de Gemeente Amsterdam over de verlenging 

van de overeenkomst (formeel eindigend per 2020). 

Jaarlijks wordt, binnen de kaders van de overeenkomst, een 

beheerplan vastgesteld door de Stichting. Hieraan vooraf-

gaand vindt aan het begin van het jaar een schouw van het 

buitenterrein plaats. Op dagelijkse basis draagt de Stichting 

zorg voor het schoon, heel en veilig houden van het gebied 

en is zij verantwoordelijk voor de groenvoorziening en kleine 

reparaties.

ACTIVITEITEN
De fysieke uitstraling van de werf werd in het najaar 2017 

gedomineerd door meerdere grootschalige bouwwerkzaam-

heden zoals de renovatie van de Scheepsbouwkade, waar-

door het terrein toegankelijker is geworden. Daarnaast is het 

terrein van voormalig helling 1 gerenoveerd. De werkzaam-

heden op beide gebieden zullen medio maart 2018 zijn  

afgerond.  

De renovatie van de Y-helling waarover in het jaarverslag 

van 2016 werd gesproken is in 2017 opgeleverd en per  

augustus 2017 verhuurd de afdeling Vastgoed van gemeente  

Amsterdam de hierbij vrijgekomen atelierruimtes. De Stich-

ting voelt zich betrokken bij de nieuwe gebruikers/huurders 

van de helling omdat deze mede het karakter van de NDSM-

werf zullen gaan bepalen.

Deze ingrijpende renovaties en overige ontwikkelingen op 

de werf hebben de beheertaak van de Stichting in 2017 in  

belangrijke mate beïnvloed, waardoor de regietaak  met 

name op het gebied van communicatie en afspraken over het 

terreingebruik en de bereikbaarheid van ateliers, bedrijven 

en horeca van groot belang was.

NDSM VRIJHAVEN
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PROGRAMMERING

De Stichting is verantwoordelijk voor het programmeren van 

de werf. Het programma bestaat uit zowel commerciële als 

culturele programmering. De samensmelting hiervan geeft 

de werf dynamiek, een multidisciplinair karakter en creëert 

een gezond financieel evenwicht. Ook laten de commerciële 

festivals en evenementen een doelgroep in aanraking komen 

met de werf die niet in eerste instantie door de werf (en haar 

culturele programmering) zou worden aangetrokken. Voor 

de Stichting zijn de commerciële evenementen daarnaast 

een belangrijk onderdeel van het verdienmodel: de resulta- 

ten behaald op deze activiteiten worden geïnvesteerd in het 

cultureel programma.

Commerciële evenementen 

In 2017 bood de werf evenals in voorgaande jaren ruim-

te aan een uiteenlopend aantal commerciële festivals en  

andere evenementen. Deze evenementen worden veelal 

door externe festivalorganisatoren geproduceerd. De Stich-

ting sluit hiertoe tijdelijke huurovereenkomsten af voor de 

buitenlocatie en is als ketenpartner adviseur namens de  

gemeente Amsterdam bij de behandeling van vergunning- 

aanvragen voor evenementen die op de werf plaatsvinden. 

De Stichting zorgt vanuit haar rol als regisseur en verhuurder 

voor evenwicht/balans binnen de commerciële program-

mering, de uitvoering en het verloop van de evenementen 

en samenwerkingen met gebruikers van de werf. Dit altijd 

in nauwe samenwerking met de afdeling handhaving van de 

gemeente Amsterdam (Noord) en de festivalorganisatoren.

Het aantal en de aard van de evenementen dat op de werf 

(oost) kan worden georganiseerd is begrensd door het  

vigerende bestemmingsplan en het nieuwe evenementen- 

beleid inclusief locatieprofiel dat in 2018 wordt vastgesteld 

maar in 2017 al in een testfase is ingevoerd. Dit betekent onder 

meer dat het maximaal aantal evenementen met een groot 

geluidsniveau en het maximaal aantal dance gerelateerde 

evenementen met een middelgroot geluidsniveau met ingang 

van 2017 zijn beperkt. In 2017 zijn ten aanzien van de NDSM-

werf in totaal 174 formele klachten geregistreerd, tegenover 

142 in 2016 en 284 in 2015. De Stichting werkt continu samen 

met organisatoren en in samenspraak met het stadsdeel 

aan maatregelen om de overlast voor omwonenden zoveel  

mogelijk te beperken.

In totaal brachten de festivals waaronder DGTL, Pitch,  

Encore, ADE Into the woods, Strange Sounds From Beyond, 

Wicked Jazz Festival en Voltt circa 140.000 bezoekers naar 

de werf. Daarnaast is het buitenterrein van de werf in 2017 

zeven weekenden ingezet als buitenmarkt ten behoeve van 

de IJhallen. Deze zeven buitenmarkten brachten ruim 45.000 

bezoekers naar de werf.

In 2017 zijn er meerdere geprogrammeerde festivals gean-

nuleerd vanwege faillissement en/of tegenvallende (voor)

verkoopcijfers en de hiermee gepaard gaande - te grote - 

financiële risico’s voor de organisator. De trend dat festival-

bezoekers op een zo laat mogelijk moment -vaak op de dag 

van het evenement zelf- een entreebewijs aanschaffen zette 

zich in 2017 door. Het ruime aanbod aan evenementen en -in 

het geval van buitenevenementen- de afhankelijkheid van het 

weer spelen hierbij een rol. Met het nieuwe evenementen- 

beleid zullen er in 2018  uiteindelijk in Amsterdam minder 

plekken/locaties voor grootschalige evenementen beschik-

baar zijn waardoor het aanbod slinkt en de organisatoren 

mogelijk een betere kaartverkoop zullen ervaren.

Na het eerste festival DGTL tijdens het paasweekend 

van 2017 is de evenementen pontaanlanding in gebruik  

genomen. Hier heeft de Stichting als verhuurder met inkom-

sten uit de commerciële evenementen in geïnvesteerd. 

Bezoekers van de festivals kunnen nu gebruik maken van 

deze aanlanding en hoeven niet meer van de reguliere pont- 

voorziening van de GVB gebruik te maken.

In overeenstemming met haar beleidsplan zet de Stichting 

in op (mogelijkheden tot) aanpassing van de commerciële 

programmering om de kernwaarden van de werf en de  

context-specifieke benadering ook meer de koers van de 

commerciële activiteiten te laten bepalen. 
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Culturele programmering 

Het jaar 2016 was aangemerkt als transitiejaar, waarin met 

de initiatie van enkele projecten stapsgewijs de nieuwe koers 

van de Stichting werd geïmplementeerd. 2017 was het eerste 

jaar van de nieuwe kunstenplanperiode waarin de Stichting 

haar artistieke plannen zoals geformuleerd in ‘Ruimte voor 

de Stad’ ten uitvoer heeft gebracht.

 

Conform de in het artistiek plan uitgezette programma- 

lijnen is er gedurende het jaar een afwisselend cultureel  

programma gerealiseerd waarin de Stichting de rol van  

initiator, aanjager, curator of verbinder aannam. De activitei- 

ten zijn onder te verdelen in grootschalige (iconische) kunst- 

projecten en manifestaties, onderzoeksprojecten rond de  

stedelijke ontwikkeling van de NDSM-werf en initiatieven 

vanuit de voedingsbodem. Vanuit haar functie als aanjager 

heeft de Stichting bijgedragen aan de ontwikkeling en  

implementatie van nieuwe culturele initiatieven op de NDSM. 

Dit om zo de identiteit van het gebied als plek met een 

gelaagd en meerkleurig cultureel programma te versterken.  

Bovendien zijn er gedurende het jaar belangrijke stappen  

gezet om in 2018 de realisatie van het grootschalige  

kunstproject van Ferrotopia van Atelier Van Lieshout zeker te  

stellen.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van de 

Stichting gedurende het jaar, ingedeeld in de categorieën: 

kunstprojecten, stedelijke ontwikkeling, voedingsbodem, 

aanjaag-activiteiten en talentontwikkeling. De activiteiten 

van de Stichting vinden grotendeels in de buitenruimte plaats. 

Hierdoor bereiken deze projecten een groot ongericht publiek  

van voorbijgangers, wat het vaststellen van exacte publieks- 

cijfers moeilijk maakt. In dit geval zijn de opgevoerde aantallen  

gebaseerd op peilbare cijfers van algemene traffic door het 

gebied, festival bezoeken, horeca bezoeken en bezoeken 

aan de Scheepsbouwloods, galeries en overige culturele/

commerciële activiteiten. In totaal bereikte de Stichting in 

2017 met haar programma circa 220.000 bezoekers en deel-

nemers (2016: 190.000).

SOCIËTEIT SEXYLAND
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1. KUNSTPROJECTEN

Het hele jaar door organiseert en faciliteert de Stichting  

culturele programma’s en kunstprojecten in de openbare  

ruimte op het terrein van de NDSM. Veel van deze projec- 

ten zijn gratis te bezoeken en vormen een aanvulling op 

het postindustriële landschap van de NDSM. Kunstproject-

en worden ontwikkeld op basis van het principe ‘blijvende  

tijdelijkheid’ en dragen daarmee bij aan de identiteit van de 

NDSM als plek voor verbeelding die voortdurend in beweging 

is. Voor de realisatie van deze projecten werkt de Stichting 

regelmatig samen met verschillende mensen of (culturele) 

instellingen.

Eddie the Eagle Museum - Sociëteit Sexyland 2017

17.450 bezoekers

13 januari 2017 - 13 januari 2018

 

Het meest in het oog springende kunstproject dat Stichting 

NDSM-werf het afgelopen jaar realiseerde was Sociëteit 

Sexyland. De ledenclub is een project van het kunstenaars- 

collectief Eddie the Eagle Museum. Sociëteit Sexyland 

opende op 13 januari 2017 haar deuren en is sindsdien  

uitgegroeid tot een centrale culturele hotspot. Zoals het plan 

voorstelde bood de plek 365 dagen lang een zeer uiteen- 

lopend programma, waarmee ze de culturele rijkdom van 

Amsterdam in al haar diversiteit aan het publiek tentoon- 

spreidde. De pretentieloze vrijheid die Sexyland wilde  

bieden is omarmd door een grote en zeer verscheiden groep 

mensen. Het was bedoeld als een plek voor iedereen en dat 

is terug te zien in de diverse culturele programmering.

 

Sociëteit Sexyland is in een jaar tijd uitgegroeid tot een  

begrip, een vaste plek in het Amsterdamse culturele veld en 

nachtleven. Dit is onder meer terug te lezen in de vele artike-

len die over het initiatief in de pers zijn gepubliceerd, die ver-

schenen onder meer in Het Parool, NRC, Algemeen Dagblad, 

AT5, Vice, Subbacultcha, Metronieuws en de Revu.

Pers:

“Sociëteit SEXYLAND: pop-uppen voor gevorderden op de 

NDSM-werf” (Great Venues)

“Het is misschien wel het meest gevarieerde clubhuis van Am-

sterdam” (AT5)

“NDSM-werf, de beroemdste vrijplaats voor vrije geesten van 

Nederland.” (Algemeen Dagblad)

“… ook met een mannetje of veertig spat de vrolijkheid van de 

plinten.” (Het Parool)

“The ongoing changes at NDSM have turned what was a play-

ground of stones and sand to a strip mall for big corporations. 

Until now. Thanks to Kim Tuin, the new director of NDSM, 

SEXYLAND exists as an anti-change, For Us, By Us estab-

lishment (not to be confused with the brand FUBU tho). Long 

story short, SEXYLAND is nothing like any of Amsterdam’s 

typical clubs.” (Subbacultcha)

“Our impression? One word: sensational.” (Subbacultcha) 

Arne Hendriks en Mike Thompson - Fatberg

30 deelnemers

7.500 bezoekers

17 maart 2017 - 22 juni 2018 

Sinds maart 2017 huisvest de NDSM FATBERG, die op 

wekelijkse basis wordt onderhouden door ontwerpers/ 

kunstenaars Arne Hendriks en Mike Thompson. Met dit 

project willen zij het taboe opheffen op vet, één van de 

meest iconische materialen van onze tijd. Op de NDSM is  

FATBERG uitgegroeid tot een bal van ruim 1,5 meter 

doorsnede en meer dan 100 kilo. Tegelijkertijd organiseren 

Hendriks en Thompson  bijeenkomsten rondom vet, gezond-

heid, energie, schoonheid, ecologie en consumptie, ons 

lichaam, ons eten, planten en dieren, om de kennis van dit 

alom vertegenwoordigde materiaal te vergroten en haar van 

haar negatieve imago af te helpen. FATBERG wist internatio-

naal de belangstelling te generen met onder andere items op 

de immens populaire podcast Amerikaanse Radiolab en het 

online magazine Gizmodo.
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JIM WHITING – UP TYCOON 
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Pers:

http://www.radiolab.org/story/bigger-little-questions/ (Radi-

olab)

“Gizmodo recently visited Fatberg on a cold winter morning, 

fully unprepared for the hypnotizing allure of congealed fat 

chilling in shallow water. … The idea sounds ridiculous until 

you hear Thompson and Hendriks talk about Fatberg. They 

don’t talk about it like an art project, either. To them, Fatberg is 

a being of sorts, and they’re there to serve it. In Thompson and 

Hendriks’ own words, they are agents of the fat.”

https://gizmodo.com/why-two-guys-are-building-a-massive-

island-out-of-fat-1823557551

Maze de Boer - Depth of Field #3

i.s.m. Nieuw Dakota                         

850 bezoekers

17 april - 28 mei 2017         

 

Bij de ontwikkeling van haar culturele programma werkt de 

Stichting regelmatig samen met andere organisatie op de 

NDSM-werf. Zo ontwikkelde de Stichting samen met met 

Nieuw Dakota een solotentoonstelling van Maze de Boer, 

waarvoor de kunstenaar het nieuwe werk Depth of Field #3 

ontwikkelde. Vanuit de tuin van Nieuw Dakota kijk je door 

een openstaande garagedeur een typische ‘man cave’ in. In 

deze geheimzinnige knutselruimte mogen kleine dromen uit- 

groeien tot megalomane projecten. Voor de duur van de 

tentoonstelling nam Nieuw Dakota de sfeer en uitstraling 

over van de naburige werkplaatsen die de uitstraling van 

de NDSM zo mooi bepalen. Maar bij binnenkomst blijkt dat 

in deze werkplaats vooral aan illusie en verbeelding wordt  

gebouwd die de bezoeker prettig ontregeld.

Bevrijdingsgymnastiek

i.s.m. Club Interbellum, Building Conversation 

(Lotte van der Berg en Daan ‘t Sas en Valentine Campora) 

60 deelnemers 

5 mei 2017

Op 5 mei organiseerde de Stichting in samenwerking met 

Club Interbellum Bevrijdingsgymnastiek, een experimentele 

adaptatie van het Amsterdamse initiatief de vrijheidsmaal- 

tijd. Gebaseerd op het Nietzscheaans principe ‘een ge-

zonde geest, in een gezond lichaam’, kreeg het publiek een 

gratis voedzame vrijheidsmaaltijd van Resto van Harte en  

bevrijdingsgymnastiek-sessie onder leiding van choreograaf 

Valentina Campora en theatermakers Lotte van den Berg & 

Daan ’t Sas die ons hielpen ons morele kompas te herijken 

en onze waarden en normen om te vormen tot een fysieke 

oefening die dagelijks te herhalen is. 

Pers:

‘Jamsessie in Woorden’, interview met Lotte van den Berg 

door Jan Pieter Ekker (Parool) 

‘TIPS: Bevrijdingsactiviteiten NDSM’ (Parool) 
ARNE HENDRIKS EN MIKE THOMPSON - FATBERG
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Abner Preis – The Mask Maker and the Tree

i.s.m. TAAK, Over Het IJ Festival

circa 50 deelnemers

circa 1700 bezoekers

16 - 18 juni 2017, 13 juli 2017 (Cure Park), 18 juli 2017 (Over Het 

IJ Festival), 26 mei 2018 (Paradiso)

Beeldend kunstenaar en verhalenverteller Abner Preis 

maakte The Mask Maker and the Tree, waarmee hij een 

oud volksverhaal opnieuw tot leven brengt in een participa- 

tieve performance en film. De vertelling gaat over een groep 

dorpsbewoners die een pact sluiten met een magische 

boom om voor altijd gelukkig te kunnen zijn. In Preis’  

bewerking van het verhaal worden de dorpelingen verbeeld 

als zombies waarmee de kunstenaar commentaar levert op 

ons systeem-matige functioneren in de samenleving en onze 

afstand tot de natuur: we zijn wat we eten en hoe we naar 

onze omgeving kijken.Tijdens een gratis 3-daagse workshop 

op de NDSM-Werf werd samen met een zeer diverse groep 

inwoners uit Amsterdam-Noord de volksvertelling opge- 

voerd. Met ondersteuning van door een professionele crew 

van choreografen, kostuumontwerpers, musici en een film-

crew kreeg het verhaal een theatrale vertaling die vervolgens 

op film is geregistreerd. De premiere van de film vond plaats 

tijdens het Over het IJ Festival op 18 juli 2017.

 Pers:

“The Mask Maker and the Tree is een typisch Abner Preis-

sprookje. Het lijkt kinderlijk eenvoudig, combineert zwarte  

humor met een happy end, maar heeft diepere lagen.”

In: ‘De clown is zelf de koning geworden’ door: Edo  

Dijksterhuis, (Parool)

Jim Whiting – Up Tycoon                           

i.s.m. Stichting Kinetisch Noord

5.350 bezoekers

7 oktober – 12 november 2017

Jim Whiting is kunstenaar, uitvinder en maker van mecha-

nisch theater. Hij bouwt monumentale, kinetische installaties 

en tentoonstellingen waarbij geanimeerde figuren en robots 

de rol van gastheer, acrobaat en performer in een turbu-

lente, sprookjesachtige fantasiewereld nemen. In oktober 

was Whiting als artist-in-residence te gast op de NDSM-werf 

waar hij in de NDSM Loods de installatie ‘Up Tycoon’ maakte. 

Het toont vier reusachtige menselijke figuren in pak die aan 

een oude kraan hangen. De mannen in pak – hoog gehesen 

tegen het plafond van de loods- maken mechanische bewe-

gingen en draaien rond. Deze ‘tycoons’ vertegenwoordigen 

de bedrijfswereld, de financiële bovenklasse van onze tijd. 

“Kleren creëren personages. Ze maken letterlijk de man. En 

elk uniform behoort hoe dan tot een soort van leger,” aldus 

Jim Whiting.

Sebastian Masuda – Escape From Anonymous(e)         

i.s.m. Eva de Klerk en Stichting Kinetisch Noord

50 deelnemers

350 bezoekers

18 november 2017

In de maanden oktober en november 2017 verbleef  

Sebastian Masuda, een van Japans meest bekende kunste-

naars en oprichter van de Harajuku Kawaii-cultuur in Japan, 

op de NDSM-scheepswerf als artist-in-residence. In samen-

werking met op de NDSM en in Amsterdam gevestigde  

kunstenaars, artiesten, ontwerpers, videografen en  

muzikanten werkte hij aan een site-specifieke performance 

en installatie met de titel: ‘Escape from Anonymous(e)’. 

Het project is geïnitieerd door Eva de Klerk in samenwerk-

ing met Keito Kohara van Creative Center Osaka in Japan.  

Masuda werkte voor de realisatie van zijn performance samen 

met een groot aantal lokale initiatieven en kunstenaars/ 

ontwerpers waaronder Woodies at Berlin, Frits Snijders 

Blokwerk, Stichting Kolibrie, Street Art Today, Stichting 

NDSM Open, en ook met Amsterdamse modeontwerpers 

Bas Kosters en Bonne Reijn, Hetty van Bommel/Convoi  

Exceptionnel en de populaire muziekband Canshaker Pi. 

Het kunstwerk dat Sebastian Masuda maakte zal in 2019 als  

video-registratie en installatie getoond worden in het Street 

Art Museum op de NDSM-werf en onderdeel uit gaan maken 

van dit nieuwe museum.

Pers:
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“Kawaii staat voor vrijheid van gedachten. Het is ieders kleine 

kosmos, de ziel”, Sebastian Masuda in een interview met  

Maxime Smit (Parool)

Jaap Scheeren - For Keeps / Om te Houden 

9 December 2017 - 1 maart 2018

2.500 bezoekers

 

Jaap Scheeren zwierf in opdracht van de Stichting een  

aantal maanden over het NDSM-terrein en maakte de  

fotoserie For Keeps / Om te Houden, dat kan worden gezien 

als een monument voor de tijdelijkheid. Het resultaat -een 

serie die met oog voor detail de bijzondere uitstraling en 

‘grass-roots cultuur’ van het gebied laat zien- werd vanaf 

begin december met levensgrote foto’s gepresenteerd op 

het terrein zelf. Scheeren’s landschapsportretten tonen op 

haast terloopse wijze de unieke kwaliteit van de NDSM als 

plek voor verbeelding. Het relativerend absurdisme van deze 

grootstedelijke sprookjes is daarmee een meer dan grappige 

hulde aan fantasie. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk 

het is om in de onophoudelijke tred van het leven in de stad 

ruimte te vinden voor het onverwachtse. In het kader van de 

tentoonstelling is tevens een publicatie in de vorm van een 

serie ansichtkaarten verschenen. 

Pers:

Radio NPO1, Nieuws & Co, 13 december 2017 17:00 uur

https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen 

/437416-cultuur-for-keeps-fototentoonstelling-jaap-scheeren

2. STEDELIJKE ONTWIKKELING
Naast kunstprojecten ondersteunt en initieert Stichting 

NDSM-werf ook programma’s die betrekking hebben op  

stedelijke ontwikkeling. Hierbij is het doel een inhoudelijke en 

daadkrachtige positie te verwerven in de discussie rondom  

snelle transitie van de stad en op sturend niveau te kunnen  

meedenken in de daarmee gepaard gaande verander- 

ingen van Amsterdamse buurten en gebieden, waaronder de 

NDSM-werf zelf.

NDSM Denk Tank

i.s.m. Michiel van Iersel

18 en 20 april 2017

In samenwerking met urbanist en curator Michiel van Iersel 

organiseerde de Stichting een aantal expertmeetings rondom  

de waarde van urbane leegte.

 

“De NDSM-werf in Amsterdam Noord staat onder enorme 

druk. De nieuwbouw rukt van alle kanten op. Wat tien jaar 

geleden nog een stedelijke rafelrand was, wordt steeds meer 

een centrumlocatie aan de IJ-oevers. In een drukke stad als 

Amsterdam wordt onbestemde ruimte steeds schaarser en 

het behouden meer dan waard. Hoe kan de functie van de werf 

als vrijplaats worden behouden? En (hoe) gaan conservering  

en experiment samen? Een pleidooi voor omdenken…” (frag-

ment uit het discussiestuk ‘Waardevolle Leegte’)

 

De expertmeetings waren gericht op het verzamelen van 

verschillende invalshoeken met als doel het inhoudelijk aan-

scherpen van de doelstellingen en het versterken van de 

positie van de NDSM-werf in het brede debat rondom de 

stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Deelnemers waren 

Jurgen Bey, Tijs van den Boomen, Jacqueline Grandjean, 

Sandra den Hamer, Kai van Hasselt, Tracy Metz, Paul Morel, 

Renny Ramakers, Bart Stuart en Klaar van der Lippe.

NDSM Summer School

i.s.m. Michiel van Iersel en Afaina de Jong

2 - 7 oktober 2017

23 deelnemers

In samenwerking met architect Afaina de Jong en curator 

Michiel van Iersel organiseerde de Stichting in 2017 de eerste 

editie van de NDSM Summer School. Tijdens deze workshop 

van een week werkte een groep studenten afkomstig van de 

Vrije Universiteit en de Gerrit Rietveld Academie intensief 

samen aan een analyse van de waarde van de NDSM en hoe 

deze zich in de uitbreidende stad kan ontwikkelen. Deel- 

nemers volgden een traject waarin ze volgens de zogenaamde  
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pressure-cooker methode in één week tijd van introductie 

naar analyse en van onderzoek naar ontwikkeling van crea- 

tieve output bewogen. De workshop werd afgesloten met 

een publieke presentatie in de ITW (Scheepsbouwloods). 

Eva de Klerk – Make Your City

18 december 2017 (boeklancering)

Op 18 december lanceerde stadmaker Eva de Klerk haar 

boek Make Your City, De stad als casco, The city as a shell. 

Het is een praktische handleiding voor urbane herontwikke- 

ling, vertelt op basis van De Klerk’s persoonlijke ervaringen bij 

de herontwikkeling van de Scheepsbouwloods op de NDSM-

werf circa twintig jaar geleden, en de lessen die daaruit te 

leren zijn. Maar het is vooral een pleidooi voor het creëren 

van nieuwe ondernemende plekken in en om de stad.

Pers:

“Als je het aan beleggers overlaat krijg je een monocultuur en 

vergroot je de kloof tussen arm en rijk. 

Ons motto is: “Geen geld verdienen aan de plek, maar geld 

verdienen op de plek”. In: De Stad heeft 

luchtgaatjes nodig’, interview met Eva de Klerk door Hilda 

Bouma in Financieel Dagblad, 23 februari 2018. 

3. AANJAAGACTIVITEITEN

Vanuit haar functie als aanjager heeft de Stichting bijge- 

dragen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

culturele initiatieven op de NDSM om zo de identiteit van het 

gebied als plek te versterken. Daarnaast neemt de Stichting  

sinds 2017 meer en meer de rol van aanjager op zich bij 

de invulling van vrijkomend gemeentelijk vastgoed, met als  

primaire doelstelling het realiseren van een divers en gelaagd 

cultureel werf-breed programma.

MACA

MACA is een nieuwe, eigenzinnige en sprankelende broed-

plaats voor én gedragen door de filmindustrie. Dit betreft 

een initiatief van broedplaats Krux, Stichting NDSM-werf en 

EYE Filmmuseum in samenwerking met de Hongaarse film-

kunstenaar Béla Tarr. MACA heeft in de voorbereiding van 

de realisatie van een broedplaats samenwerking gezocht en 

gevonden. De broedplaats zal gedragen worden door (met 

name de makers uit) de film- en av-industrie en de diverse 

opleidingen. 

Dirty Art Department

In 2017 is de mogelijkheid onderzocht voor een tijdelijk bouw- 

werk om lesprogramma’s werkplaatsen voor studenten,  

publieke lezingen, (eindexamen) tentoonstellingen en 

eventueel een residentie te kunnen herbergen. Dit zou per 

januari 2018 gerealiseerd worden maar helaas heeft het  

project geen doorgang gevonden. 

C-CHAIN VAN WE MAKE CARPETS
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ADE Cross-over

De Stichting organiseerde in 2017 de ADE Cross-over in 

samenwerking met Into The Woods. ADE Cross-over is een 

nieuw format voor een festival, waarbij de kruisbestuiving 

wordt gezocht tussen dance en andere disciplines. 

4. VOEDINGSBODEM 
PROJECTEN

NDSM Vrijhaven

27 april 2017

Circa 15.000 bezoekers

Jaarlijks organiseert de Stichting het NDSM Vrijhaven 

evenement tijdens Koningsdag. Dit evenement is ont- 

staan vanuit de behoefte van de gemeente tot spreiding van 

bezoekersstromen. Ieder jaar zoekt de Stichting voor de  

organisatie van het evenement verbinding met partijen uit de 

werfgemeenschap, aangevuld met partijen van buitenaf. De 

Stichting is binnen dit samenwerkingsverband verantwoor-

delijk voor de regie, vergunningen, beveiliging, mobiliteit, de 

algemene productie en logistieke zaken. Aan de samenwer- 

kingspartners wordt gevraagd een programma op te zetten 

voor een divers publiek. Op deze manier kan met een gering 

budget een zeer divers programma neergezet worden.

NDSM Open, C-Chain van We Make Carpets en 

Symposium Making Space

Door Art City NDSM

6 - 8 oktober 2017

Circa 5.000 bezoekers

In oktober 2017 organiseerde Art City NDSM samen met 

TRAMMELAND
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de NDSM broedplaats voor de vijfde keer op rij de culturele 

manifestatie NDSM Open met als doel de broedplaats in de 

Scheepsbouwloods open te stellen en een breed publiek 

uit te nodigen kennis te maken met de enorme verschei- 

denheid en kracht van de kunstenaars, ambachtslieden en 

creatieve ondernemers op de NDSM-werf. Met NDSM Open 

zet Art City NDSM de professionele, artistieke en creatieve  

kwaliteiten van de kunstenaars, ambachtslieden en creatieve 

ondernemers op de kaart; en laat het de broedplaats als een 

gastvrije, open en inspirerende vrijplaats.

In 2017 vierde NDSM Open tevens ook het tienjarig besta-

an van de broedplaats. Ter gelegenheid hiervan organi-

seerde Art City NDSM tevens het symposium Making Space; 

een verdiepend gesprek over het belang en betekenis van  

culturele vrijplaatsen in Amsterdam met bijdragen van  

Sebastian Olma, Jaap Draaisma, Simon van Dommelen, Rob 

Post en Eva de Klerk (o.l.v. moderator Chris Keulemans). 

Daarnaast werd ook het kunstwerk C-Chain Carpet van  

kunstenaarscollectief We Make Carpets onthuld; een 

(semi) permanente installatie gemaakt van 55.000 plas-

tic C-schakels in vier verschillende kleuren. We Make  

Carpets over C-Chain Carpet: “We hebben de ruimte de laatste  

jaren vooral om de loods heen zien veranderen, het is een 

plek in ontwikkeling die steeds meer bezoekers trekt. Maar 

wij vinden dat je als bezoeker binnen in de loods nog steeds 

te weinig kunt ervaren. De loods is een openbare ruimte; hier 

komen mensen uit het kunstvak, bezoekers, nationaal en in-

ternationaal samen. Wij vinden het heel mooi ons steentje te 

kunnen bijdragen aan het uiten van onze werkzaamheden in 

de publieke ruimte binnenin de Scheepsbouwloods.”

Trammeland op de Werf en 24HR Noord

Door Stichting Trammeland

25 - 28 juli en 28 oktober 2017

20 deelnemers

70 bezoekers

Stichting Trammeland bestaat uit twee oude trammetjes 

van waar uit leuke activiteiten worden ondernomen, zoals: 

feestjes, theater met kinderen, exposities. De stichting richt 

zich op duurzaamheid, hergebruik en het onderhouden van 

de artistieke eigenheid op de NDSM-werf en sluit hiermee 

goed aan bij de doelstellingen van de Stichting NDSM-werf. 

In 2017 ondersteunde de Stichting een tweetal activiteiten 

van Stichting Trammeland.

NDSM Kinderatelier

26 en 27 april, 5 mei, 3 september, 23-25 oktober

Circa 285 deelnemers

Het NDSM kinderatelier is een initiatief van kunstenaars op 

de NDSM werf. In haar opzet gaat het kinderatelier er vanuit 

van de mogelijkheden die de voormalige scheepswerf biedt. 

Water, wind, ruimte; de schepen en de historie van de plek 

inspireren, prikkelen en vormen een unieke basis voor beel-

dende  workshops.

Ship of Fools

Van 2005 tot 2015 voer het schip met een gezelschap door 

de Middellandse Zee. Sinds de terugkomst van deze tocht lag 

het schip op de NDSM-werf, waar het wekelijks podium was 

voor de meest eigenaardige feesten en voorstellingen. Op 12 

augustus 2017 koos het schip, de Azart, het ruime sop met 

als uiteindelijke bestemming Australië waar het op wielen de 

woestijn zal doorkruisen als een gigantisch mobiel sculptuur. 

De Stichting NDSM-werf heeft bijgedragen aan een nieuw 

ontwerp en uitvoering van een mast mét kraaiennest.

NDSM Informatiecentrum

Het NDSM informatiepunt was tijdelijk (van 23 maart tot 

begin september) gehuisvest in Sociëteit Sexyland waar 

bezoekers plattegronden, ijsjes, boeken en algemene  

informatie konden verkrijgen. Dit initiatief was een pilot in 

de aanloop naar een definitief plan om een informatiepunt 

te creëren voor de NDSM-werf. Het informatiecentrum heeft 

enkele maanden gefunctioneerd en is geëvalueerd. In 2018 

wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van een 

meer duurzaam informatiecentrum.
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Talentontwikkeling: 3Package Deal

Toptalent stimuleren en faciliteren met betaalbare woon- 

en werkruimte, budget en een netwerk – dat is het doel 

van de 3Package Deal. Dit succesvolle programma van het 

AFK en Bureau Broedplaatsen (BBp) in samenwerking met  

gerenommeerde Amsterdamse instellingen geldt inmiddels 

als best practice op het gebied van talentontwikkeling. De 

Stichting NDSM-werf (in persoon curator Rieke Vos) is be-

trokken geweest bij de talentontwikkeling van Rosa Sijben 

en Hilda Mouchfarrehs.

5. FESTIVALS

Hemeltjelief!

Door Stichting Zwerfkunst

25 mei 2017

circa 3.500 bezoekers 

Hemeltjelief! is een kleurrijk en vrolijk festival dat jaarlijks 

op Hemelvaartsdag wordt gehouden op de NDSM werf. 

Er is voor alle leeftijden van alles te doen; denk hierbij aan  

interactieve activiteiten, kunst en theater op de bijzondere  

plekjes van de oude scheepswerf. Ieder jaar transfor-

meert een nieuw thema het festivalterrein in een bijzondere  

ervaring. Hemeltjelief! heeft als doel verbinding aan te gaan 

met creatieve partijen en organisaties uit Amsterdam-Noord

Over Het IJ Festival

Door Stichting IJ Producties

14 - 23 juli 2017

Circa 15.000 bezoekers

Over het IJ Festival is hét locatietheaterfestival van Amster-

dam. Ieder jaar presenteren zij avontuurlijk locatietheater van 

nieuwe en gevestigde makers op spraakmakende binnen- en 

buitenlocaties in de stad, aan de oevers van het IJ en op de 

NDSM-werf. Alle voorstellingen gaan een unieke interactie 

aan met de speellocatie, de rauwe, onbetreden plekken op 

en rondom de NDSM. 

Pers:

“25ste Over het IJ Festival is intiemer en gezelliger” (De Volk-

skrant)
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VERSTEVIGING ONLINE 
ZICHTBAARHEID EN HET 
MERK NDSM

De communicatie vanuit de Stichting NDSM-werf was er ook 

dit jaar op gericht het profiel van de NDSM-werf te versterken 

door bij te dragen aan de werf-brede communicatie van het 

gebied en bij te dragen aan de (politieke) opinie over het  

gebied. Dit laatste met als achterliggende gedachte te kunnen  

bijdragen aan de wens het gebied langer als open ruimte en 

unieke plek in de stad te kunnen waarborgen. Met de com-

binatie van online en offline zichtbaarheid, aanwezigheid in 

publieke ruimte en de samenwerking met een groot aantal 

partners uit zowel commerciële als culturele hoek draagt de 

Stichting bij aan een redelijk constante zichtbaarheid van de 

NDSM-werf op zowel lokaal als nationaal niveau. 

In 2017 is op de afdeling communicatie de nodige dynamiek 

geweest met wisselende personele bezetting en een groot 

ontwikkeltraject dat uitgerold werd, namelijk: de nieuwe 

ndsm.nl website. Door de wisselingen van de wacht op  

personeel gebied en het realiseren van dit grote deel- 

project is de aandacht voor branding en social media enigszins  

naar de achtergrond verschoven. Wel is de constante com-

municatie vanuit de Stichting consequent doorgezet: de 

twee-wekelijkse nieuwsbrief, agenda-toren, persaandacht, 

het realiseren van campagnes voor kunstprojecten en het 

communiceren over commerciële en andere activiteiten 

op de werf. Er was een duidelijke piek te zien in de externe  

communicatie bij de aanvang van het project Sexyland en bij 

het vertrek van Kim Tuin in september 2017. 

WEBSITE: ONTWIKKELTRAJECT 
AFGEROND

De Stichting heeft in 2017 het ontwikkeltraject van de 

website ndsm.nl afgerond. De website is samen met de 

Gebiedspromotie BV van online portal naar een website  

waarbij de actuele programmering, identiteit en informatie- 

voorziening rondom de NDSM-werf meer centraal is komen 

te staan. 

COMMUNICATIE EN 
ZICHTBAARHEID

De vernieuwing van de website heeft als doel een groter  

(internationaal) bereik te kunnen bewerkstelligen, de website 

van meer gebruiksgemak te voorzien en de bezoekers ervan 

transparant en prikkelend te informeren over activiteiten en 

functies op en van de werf. 

De portal richt zich niet alleen op de activiteiten van de 

Stichting, maar dient ook de promotie van het gehele gebied.  

De lancering van de nieuwe website stond in het tweede 

kwartaal van 2017 gepland en is uiteindelijk in de zomer van 

2017 opgeleverd. De doorontwikkeling van de website heeft  

echter tot eind 2017 de nodige aandacht gevraagd om 

de aanpassingen door te voeren zoals het correct weer-

geven van locaties, het verbeteren van zoekfuncties,  

afkaderen van het gebied en goed kunnen archiveren van 

(kunst)projecten. Vanaf eind 2017 is ook Google Analytics  

gekoppeld aan de website en kan er inzicht verkregen 

worden in gebruikers, gebruik en zoekfuncties zodat er ook 

in 2018 waar nodig bijgesteld kan worden. 

BRANDING NDSM

Met het realiseren van het artistiek plan van de Stichting 

NDSM-werf zet de Stichting in het profileren van de NDSM 

als culturele vrijplaats maar ook innovatieve en unieke plek 

waar de ‘grassroots-cultuur’ gevierd en ervaren kan worden. 

Met de profilering van de NDSM-werf als ‘merk’ is het in 2017 

ook de taak van de Stichting geweest om na te denken over 

een herkenbare huisstijl en de positionering van de Stichting 

ten opzichte van het merk. Er hebben diverse sessies plaats-

gevonden om uiteindelijk te komen tot een ‘huisstijl’ van het 

merk NDSM-werf. 

De Stichting heeft zich de afgelopen jaren bescheiden op 

de achtergrond gehouden en het is in 2017 tijd geweest om 

zichtbaarder een stempel te zetten op de meerwaarde die de 

Stichting toevoegt aan het behoud, de ontwikkeling en reali-

satie van de NDSM-werf als geheel. 
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Er is een nieuwe huisstijl ontwikkelt in de lijn van het ‘merk’ 

NDSM-werf die een duidelijke relatie aangeeft tussen de  

activiteiten van de Stichting en de NDSM-werf als geheel.  

De huisstijl is doorgevoerd in de website, nieuwsbrief,  

social media, visitekaartjes, tekstborden, agenda-toren en  

briefpapier.

SOCIAL MEDIA 

De communicatie vanuit de Stichting NDSM-werf heeft met 

name als doelstelling gehad het (sterker) profileren van het 

merk NDSM-werf.  Met een bescheiden personele inzet en 

communicatiebudget is een sterke inzet op social media 

een logische strategie. Eind 2017, na de afronding van het  

website-ontwikkelingstraject, is de aandacht opnieuw geves-

tigd op het versterken van de zichtbaarheid op social media. 

De Stichting communiceert regelmatig op social kanalen als 

Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram, waar vanaf eind 

2017 een sterke stijging in betrokkenheid en volgers op te 

merken is.

NDSM AGENDATOREN     
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ORGANISATIE
BESTUUR EN DIRECTIE 

De Stichting is sinds haar oprichting in 2009 georganiseerd 

volgens het bestuur-model. Het bestuur is belast met het 

besturen van de Stichting; de door het bestuur aangestelde 

directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van 

werkzaamheden binnen de kaders die door het bestuur aan 

haar zijn gesteld. Naast de statutaire bepalingen is de rolver-

deling binnen het bestuur en tussen het bestuur en de direc-

tie vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de Stichting 

(bestuurs- en directiestatuut).

Het bestuur wordt benoemd voor een periode van twee 

jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.  

De bestuursleden worden benoemd door de benoemings- 

commissie die bestaat uit leden die worden aangewezen door  

de constituerende partners van de Stichting (of hun recht-

sopvolgers). De maximale zittingsperiode is derhalve zes 

jaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter 

is een derde herbenoeming mogelijk; in dat geval is de maxi-

male zittingsperiode acht jaar.

Per eind 2017 bestaat het bestuur van de Stichting NDSM-

werf uit drie leden, t.w. Thomas van Dalen (voorzitter), Rutger 

van Uhm (penningmeester) en Bart Rutten (secretaris). 

Het bestuur kwam in 2017 vijfmaal bijeen en werkte volgens 

de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Speciale 

aandacht ging hierbij uit naar de volgende onderwerpen:

• Beleidsplan en uitvoering programmering

• Positionering in het kader van gemeentelijk Evenemen-

tenbeleid

• De organisatie van de Stichting en met name het  

terugtreden van de directeur en de aanstelling van een  

nieuwe directie

• Verlengen van de beheerovereenkomst met gemeente

• Zelfevaluatie bestuur en periodieke evaluatie Gover-

nance Code Cultuur

• Risicoanalyse

Naam Thomas van Dalen Bart Rutten Rutger van Uhm

Functie Zelfstandig organisatiestra-
teeg. 
Eigenaar Thomas van Dalen 
Advies

Artistiek directeur Centraal 
Museum, Utrecht

Tot en met 2015 partner RA 
Baker Tilly Berk

Relevante 
nevenfuncties

• Voorzitter Raad van 
Toezicht Stichting  
Jeugdtheater  
De Krakeling, Amsterdam

• Voorzitter bestuur  
Stichting DoubleA

• Voorzitter bestuur  
Stichting de Verdieping

• Lid bestuur Stichting 
Kunstvlaai

• Voorzitter bestuur Stich-
ting Stansfield Hooykaas

• Lid Raad van Adviseurs 
Vereniging Rembrandt

Functie bestuur 
stichting

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Relevant 
expertisegebied

Beleid, strategie, organisatie Cultureel Financieel

M/V M M M

Datum aantreding bestuur 1-7-2016 1-7-2016 19-6-2013

Einde huidige 
zittingstermijn

1-7-2018 1-7-2018 1-6-2019

Uiterste datum 
aftreden

1-7-2022 1-7-2022 19-6-2019
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GOVERNANCE CODE CULTUUR

In 2016 is de herdruk van de Governance Code Cultuur ver-

schenen. In deze nieuwe versie zijn enkele aanpassingen 

gedaan voor de leesbaarheid en zijn enkele aandachts-

gebieden aangescherpt. Het tot die tijd vigerende motto ‘pas 

toe óf leg uit’ is aangevuld met ‘pas toe én leg uit’. Aan de 

hand van de negen principes opgenomen in de GCC volgt 

hieronder een toelichting op de wijze waarop de governance 

van de Stichting is ingericht:

 

Principe 1: Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht 

nemen van de GCC. 

De Stichting kent de GCC en past deze toe. De toepassing 

van de principes van deze code sluit aan bij de doelstelling, 

aard en omvang van de Stichting. De Stichting evalueert 

jaarlijks de principes en praktijk aanbevelingen van de GCC. 

Afwijkingen van de GCC worden beargumenteerd op basis 

van afgewogen motieven en in het bestuursverslag van toe-

lichting voorzien.

      

Principe 2: Het bestuur kiest het besturingsmodel van de 

organisatie bewust.

De Stichting heeft het bestuur-model als besturingsmodel. 

Deze keuze wordt in belangrijke mate gemotiveerd door de 

grootte van de organisatie. Een (hands-on) bestuur biedt 

voor de Stichting de optimale structuur, waarbij de leden die 

expertisegebieden vertegenwoordigen die aansluiten op de 

dynamiek, structuur en externe omgeving van de werf en de 

doelstellingen van de Stichting.

Principe 3: Het bestuur is verantwoordelijk voor de  

organisatie. 

Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegd- 

heden en werkwijze. Het bestuur van de Stichting is ver- 

antwoordelijk voor de organisatie. In het huishoudelijke  

reglement is de taak- en rolverdeling binnen het bestuur en 

tussen bestuur en directie vastgelegd. De procuraties zijn 

conform vastgelegd in het openbare handelsregister.

Middels de diverse overlegstructuren vindt op regelmatige 

basis overleg plaats met stakeholders van de Stichting. In de 

regel wordt de Stichting hierbij vertegenwoordigd door de 

JAAP SCHEEREN - FOR KEEPS / OM TE HOUDEN
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directie, daar waar wenselijk geacht bijgestaan door leden 

van het bestuur.

In 2017 is wederom door het bestuur in samenspraak met 

de directie een risico-inventarisatie gemaakt binnen de vier 

te onderscheiden risico-domeinen: strategie, governance,  

financieel en operationeel. Een weerslag hiervan, inclusief 

genomen beheersmaatregelen is opgenomen in de para-

graaf Risicoanalyse.

     

De afstand tussen de organisatie en de leden van het bestuur 

is klein. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers bij onregel- 

matigheden deze zonder risico voor hun positie kunnen 

melden aan de bestuur. Penningmeester Rutger van Uhm is 

door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon.  

     

Principe 4: Het bestuur stelt rechtspositie en bezoldiging 

van het bestuur/directie zorgvuldig vast en is hierover zo 

open mogelijk.

Het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting is een  

onbezoldigde functie; leden ontvangen indien van toepas- 

sing een vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis-en 

verblijfkosten. In 2017 zijn onder deze noemer geen kosten 

gedeclareerd door leden van het bestuur.

      

Het bestuur bepaalt de bezoldiging van de directie. Per 1 

september 2017 kent de stichting een collegiale directie 

bestaande uit een algemeen en een zakelijk directeur. De  

algemeen directeur heeft een aanstelling voor onbepaal-

de tijd, de zakelijk directeur voor bepaalde tijd, beide vol- 

tijds. Het bruto jaarsalaris van beide directeuren bedraagt 

€63.866,88 (inclusief vakantietoeslag). Daarnaast worden 

hun telefoonkosten vergoed tot maximaal €75 per maand. 

De Stichting kent geen pensioenregeling.

      

Principe 5: Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijk- 

heden en werkwijze vast en handelt daarnaar. 

Het bestuur heeft zijn taken, verantwoordelijkheden en 

werkwijze vastgelegd in de statuten en het huishou- 

delijk reglement. Sinds medio 2016 agendeert het bestuur de 

bestuursvergaderingen aan de hand van een termijnagenda 

(jaarplanner). In 2017 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd, 

HEMELTJELIEF! FESTIVAL
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waarbij deskundigheid, werkwijze, onafhankelijkheid en  

betrokkenheid als ruim voldoende tot goed zijn beoordeeld. 

De volgende aandachtspunten volgen uit evaluatie: 

  

• Profiel bestuur en toolkit GCC plaatsen op de web-

site. 

• In het licht van de ambities uitgesproken in het beleids- 

plan voor 2017-2020 bestaat de behoefte het bestuur 

op korte termijn te versterken met het expertisegebied 

stedenbouwkunde en manifestaties kunst & cultuur.

• Onderzoek vanuit bestuur naar protocol.

• Contacten met founding partners loopt in eerste instan-

tie via directie.

• Beschouwing eigen functioneren bestuur: Onderling 

samenspel loopt goed, bestuur zit er redelijk bovenop.

• Bezoldiging directie opnemen in jaarverslag.

• Voorstel van directie over aanpassing huishoudelijk- en 

directiereglement.

      

Principe 6: Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn 

samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit 

en onafhankelijkheid. 

De eerder beschreven benoemingstermijn van twee jaar is 

ingegeven door de snelheid van ontwikkelingen waarop de 

Stichting in haar dagelijkse praktijk moet anticiperen. De 

termijn biedt mogelijkheden tot flexibiliteit, waarbij de totale 

benoemingsduur waarborgen biedt voor de continuïteit van 

bestuur.

      

De GCC stelt dat vacatures voor het bestuur openbaar di-

enen te worden gemaakt. 

Principe 7: Het bestuur geeft tevoren aan welke inzet van 

de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding 

daar tegenover staat.

De aanbevelingen van principe 7 worden allen opgevolgd en 

behoeven geen nadere toelichting (zie ook hierboven onder 

principe 4).

      

Principe 8: Bestuurders vermijden elke vorm van belan-

genverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe. 

De aanbevelingen van principe 8 worden allen opgevol-

gd. Naast de hier over opgenomen verhandelingen in het  

huishoudelijk reglement, wordt bij de aanstelling van  

bestuursleden onderzoek verricht naar mogelijke belangen-

verstrengelingen. Daarnaast wordt bij de behandeling van de 

agenda van de bestuursvergaderingen expliciet vastgesteld 

of hiervan feitelijk - of in schijn - sprake is. De nevenfuncties 

van de bestuursleden zijn opgenomen in de tabel op pagina 

20.

      

Principe 9: Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel 

beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures 

en externe controle.

Het bestuur benoemt de externe accountant en stelt  

diens beloning vast. De (her)benoeming van de accountant  

vindt jaarlijks plaats. De externe accountant brengt tenmin-

ste eenmaal per jaar aan het bestuur, via de penningmeester, 

verslag uit van zijn bevindingen. De externe accountant, is 

naast de controle op de jaarrekening, deels via gelieerde 

rechtspersonen, betrokken bij de salarisadministratie van de 

Stichting en de aangiften vennootschapsbelasting en loon-

heffing. Deze opdrachten brengen naar de mening van zowel 

het bestuur als de accountant de onafhankelijke controle niet 

in gevaar. 

PERSONEEL
     

De Stichting heeft ultimo 2017 zes medewerkers in dienst 

(gemiddeld 2017: 5,9 Fte / 2016: 5,9 Fte). Voor projecten 

werkt de Stichting desgewenst met een flexibele schil. Waar 

noodzakelijk zijn gedurende het jaar de deeltijdafspraken 

van medewerkers bijgesteld en heeft de Stichting de opzet 

van de organisatie, functies, taken en verantwoordelijkheden 

kritisch geëvalueerd. Deze zullen op punten worden aange-

past om aan te sluiten op de doelstellingen en ambities voor 

de periode 2017-2020. 
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In 2017 is door het bestuur in samenspraak met de directie 

de risico-inventarisatie aangepast binnen de vier te onder-

scheiden risico-domeinen: strategie, governance, financieel 

en operationeel. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

RISICO ANALYSE

Omschrijving risico  Aard van het risico Beheersmaatregelen

De Overeenkomst Fysiek Beheer kent een  
looptijd tot en met eind 2019, welke termijn middels 
de allonge zal worden verlengd tot en met eind 2020. 
De overeenkomst is tussentijds opzegbaar tegen het 
einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van 
tenminste één jaar. Horizon voor de Stichting beperkt 
zich tot de middellange termijn.  

Strategisch • Inzet op artistiek plan met impact 2017-
2020 en succesvolle uitvoering daarvan 

• Horizon met gemeente verleggen naar 
2028

• Het inrichten van de organisatie en afwe-
gen investeringsbeslissingen met korte/
middellange termijn focus en begrenzing, 
zonder de lange termijn buiten vizier te 
houden. 

• Lobby en netwerk

Het aantal evenementen op de werf wordt begrensd 
door bestemmingsplan en zijn onderhevig aan  
wijzigingen in gemeentelijk beleid, mede als gevolg 
van omgevingsoverlast.

Strategisch, 
operationeel en 
financieel

• Proactief acteren in gemeentelijke/politieke 
discussie. 

• Scherpe kaders en toezicht op naleving 
door organisatoren 

• Beleid van scherpere keuzes bij schaarste 
• Actief inzetten op de werf aantrekkelijk 

maken voor commerciële partijen met 
minder geluidsniveau 

• Versterken weerstandsvermogen

De werf kent een groot aantal stakeholders met  
ieder zijn eigen belang. De Stichting ziet toe op het  
algemeen belang van het gebied. Risico van  
belangentegenstelling tussen stakeholders onderling 
en stakeholders en de Stichting.

Strategisch, 
operationeel en 
financieel

• Gestructureerde dialoog met stakeholders 
in samenhang

• Bilaterale afspraken daar waar nodig.
• Lobby en beïnvloeding.

De Stichting is voor de succesvolle realisatie van  
haar doelstellingen afhankelijk van samenwerkings- 
partners. 

Strategisch, 
operationeel en 
financieel

• Schriftelijke vastlegging van afspraken met 
duidelijke (financiële) rolverdeling.

De geldstromen van de stichting zijn voor een  
belangrijk deel geoormerkt. Dit beperkt de 
‘bewegingsvrijheid’ in handelen.

Governance, 
operationeel en 
financieel

• Toetsing van besluitvorming  
aangaande deze geoormerkte gelden aan 
de hand van gemaakte afspraken/kaders.

De Stichting opereert in een bestuursmodel met veel 
mandaat bij directie. Naast culturele instelling acteert 
de Stichting ook als onderneming (op het gebied van 
beheer en commerciële evenementen). Risico is dat 
bestuursmodel niet meer aansluit op feitelijke  
governance. 

Governance, en 
financieel

• Toetsing van besluitvorming aangaande 
deze geoormerkte gelden aan de hand van 
gemaakte afspraken/kaders.

risico’s inzichtelijk gemaakt met de hierop genomen be-

heersmaatregelen.

De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 31  

december 2017 is opgenomen op pagina 30 tot en met 51. 
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De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 31  

december 2017 is opgenomen op pagina 30 tot en met 51 

van dit jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en 

het kasstroomoverzicht over 2017 met de toelichting.

INKOMSTEN

De Stichting ontvangt structurele inkomsten vanuit de 

opdracht vastgelegd in de overeenkomst Fysiek Beheer 

zoals afgesloten met de gemeente Amsterdam, Grond en 

Ontwikkeling en de gemeente Amsterdam (Noord). De  

totale structurele bijdragen voor fysiek beheer bedragen 

thans €282.733 per jaar. Naast deze inkomsten, genereert 

de Stichting inkomsten uit verhuur via de beheerafdeling.

Ten aanzien van haar programmeringsactiviteiten ont-

vangt de Stichting een subsidie van €302.610 per jaar uit 

het kunstenplan 2017-2020 van het Amsterdams Fonds 

voor de Kunst. Deze subsidie uit het kunstenplan is in haar  

geheel beschikbaar voor de programmering van  

festival-kunst, media, educatie en beeldende kunst op de 

werf. Deze financiering wordt aangevuld met gelden uit 

sponsoring (cultuurbijdragen), inkomsten voor beheer van 

de portal www.ndsm.nl en incidentele (subsidie)inkom-

sten op projectbasis. Daarnaast genereert de verhuur van 

het terrein aan commerciële evenementen inkomsten, die 

het voor de Stichting mogelijk maakt om de kosten van de  

culturele programmering (inclusief de daaraan toegerekende 

personeelskosten en algemene kosten) te financieren. De 

inkomsten in 2017 bedroegen in totaal €1.198.000, tegenover 

begrote inkomsten van €1.123.000 en gerealiseerde inkom-

sten van €975.000 in 2016. De inkomsten stegen in 2017 met 

€223.000 (23%) ten opzichte van 2016 en kwamen €75.000 

hoger uit dan de begroting. Voor een analyse van de verschil-

len ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2016 

wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en 

lasten over 2017 (noot 8.1 en noot 8.2).

FINANCIËN
LASTEN

Alle lasten van de Stichting worden toegerekend aan de twee 

activiteiten, zijnde fysiek beheer en programmeren.

• De direct toe te rekenen lasten zijn in de staat van baten 

en lasten gepresenteerd als activiteitenlasten.

• De allocatie van de personeelskosten is gebaseerd op 

de ureninzet van het personeel.

• De personele lasten die zijn gerelateerd aan algemeen 

beheer van de Stichting (overhead) worden vervolgens 

op basis van de verhouding van de direct toewijsbare 

personeelslasten toegerekend aan de twee catego-

rieën. Deze laatste wijze van toerekening wordt tevens 

toegepast op de algemene kosten.

Het totaal aan lasten dat op deze manier is toegerekend aan 

fysiek beheer bedroeg in 2017 circa €294.000. De lasten 

programmering kwamen uit op €765.000. Een analyse van 

de verschillen ten opzichte van de begroting en ten opzichte 

van 2016 is opgenomen in de toelichting op de staat van  

baten en lasten (noot 8.3 tot en met 8.6).

TREASURY

Het door de Stichting gevoerde treasurybeleid is onderdeel 

van het financieel beleid en dient de uitvoering van de taken 

van de Stichting te ondersteunen en financiële continuïteit 

te waarborgen. De Stichting streeft naar een maatschap- 

pelijk verantwoord en risicomijdend liquiditeitsbeheer en 

houdt haar liquiditeiten aan bij Triodos Bank. De Stichting 

belegt niet in aandelen, derivaten of andere financiële instru-

menten, anders dan banktegoeden. Ultimo 2017 bedroeg 

het liquiditeitssaldo circa €640.000 tegenover €395.000 

ultimo 2016. De stijging wordt met name verklaard door de 

ontvangen gelden uit hoofde van de BTW-suppletie oude 

jaren (circa €115.000) en het positieve resultaat over 2017 

ad €123.000. Overigens wordt opgemerkt dat de verster-
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king van het eigen vermogen van de Stichting noodzakelijk 

is voor het zekerstellen van haar ambities voor de periode 

2017-2020. Voor een gedetailleerd inzicht in de kasstromen 

wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht over 2017 dat 

onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2017.

VERMOGENSPOSITIE

De algemene reserve moet de continuïteit van de bedrijfs- 

voering ook in minder voorspoedige tijden waarborgen. Er 

is een risico-inschatting gemaakt op basis van de omvang 

en opbouw van de organisatie en inschatting van kansen en 

bedreigingen. Hieruit concludeert de Stichting dat de hoogte 

van de algemene reserve in optimale zin circa €150.000 

tot €200.000 zou moeten bedragen. Na de dotatie aan de  

algemene reserve uit de bestemming van het saldo van baten 

en lasten over 2017 ad €36.000 bedraagt het saldo ultimo 

2017 circa €166.000.

Naast de hierboven genoemde algemene reserve bestaat 

het eigen vermogen van de Stichting per 31 december 2017 

uit een bestemmingsreserve huisvesting ad €50.000 en een 

bestemmingsreserve projecten ter grootte van €202.000.

De bestemmingsreserve huisvesting is gevormd in relatie 

tot de plannen van herhuisvesting. De uitwerking hiervan is 

-ondanks de slechte staat van de huidige huisvesting- door 

prioriteitstelling doorgeschoven naar het jaar 2018.

De bestemmingsreserve projecten is in 2016/17 gevormd 

ter waarborg van de financiering van culturele initiatieven,  

waaronder het project Ferrotopia in samenwerking met  

Atelier Van Lieshout (AVL). Dit project wordt in 2018 gere-

aliseerd.
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De transitieperiode is voorbij en nu spreken we over de  

realisatieperiode. Het jaar 2018 zal voor de Stichting een 

jaar zijn dat met name in het teken staat van acht maanden  

Ferrotopia op de werf met een gevarieerd educatief en cultu-

reel programma. De Stichting wil hiermee nieuwe bezoekers 

naar de werf te trekken maar zeker ook verbinding behou- 

den met de gebruikers van de NDSM (voedingsbodem)  

binnen dit programma. Ook wordt de verbinding gelegd  

tussen de (commerciële en culturele) festivals en het project 

Ferrotopia met als doel ook deze bezoekers de kans te geven 

met de kunstinstallatie kennis te maken.

Naast Ferrotopia zal de focus liggen op het realiseren van 

andere kunstprojecten en de positie/rol van de Stichting en 

de werf te versterken als autonomer dan ooit tevoren. Binnen 

het evenementenbeleid wil de Stichting voor de NDSM-werf 

de belangrijke rol te behouden als een van de zes vaste even-

ementenlocaties van Amsterdam.

Omdat de diversiteit van de commerciële programmering 

een belangrijke(re) doelstelling van de Stichting is/wordt en 

de snel stijgende woningbouw in de directe omgeving de 

komende drie jaar dichterbij komt zal er binnen de keuzes 

van de programmering voor 2019 ook naar andersoortige 

evenementen gekeken worden. In het jaarverslag 2016 werd 

gesproken over een eventuele pitch maar dit gaat de Stich-

ting niet doen. Het aanbod qua evenementen is divers en 

ruim voldoende om een goede keuze te kunnen maken voor 

2019.

Vanuit de beheertaak zien wij 2018 als het jaar waarin 

we de rol van de Stichting zullen herijken binnen de  

kaders van de blijvende tijdelijkheid en dit vastleggen in een  

nieuwe beheerovereenkomst met de Gemeente Amsterdam. 

De regietaak en adviesrol van de Stichting bij alle keuzes 

die gemaakt worden voor de komende tien jaar zal hier een  

belangrijke rol in gaan spelen. Dit mede omdat alle keuzes 

die gemaakt worden (bedrijven, horeca, terrein aanpas- 

singen etc) invloed hebben op de balans die zo belangrijk is 

voor de NDSM-werf en zijn toekomst.

Op het gebied van communicatie zal de focus liggen op 

VOORUITBLIK
een sterkere (eigen) identiteit. De huisstijl van de Stichting 

is mede in samenwerking met een ontwerpburo tot stand  

gekomen en we hebben de keuze gemaakt meer onze  

eigen uitstraling te willen. Dit om de NDSM met zijn gehele  

programmering sterker als eigen identiteit naar buiten te 

kunnen brengen.

De organisatie is per 1 februari 2018 compleet qua bezetting 

om de realisatiefase goed uit te voeren. Bij grote projecten 

zullen we extern freelance projectleiders e.d. inhuren om het 

beste resultaat te bereiken.

Naast Ferrotopia en Sexyland zal de Stichting een breed 

kunstprogramma neerzetten in 2018 en werken aan het  

programma van 2019/2020 binnen de doelstellingen zoals 

vastgelegd in Ruimte voor de Stad.

Met de recente ontwikkeling van de groeiende woningbouw 

in Amsterdam en in de directe omgeving van de NDSM-werf 

oost (NDSM-west en Buiksloterham) en de keuze van de  

gemeente Amsterdam om de NDSM-werf 10 jaar niet te gaan 

ontwikkelen, belooft 2018 een jaar vol realisatie en herposi-

tionering van de Stichting te worden. Onze rol te versterken 

waardoor de waarde van ruimte voor de stad meer en meer 

zichtbaar wordt.

Amsterdam, 27 maart 2018

Namens het bestuur van de Stichting NDSM-werf

Thomas van Dalen  Rutger van Uhm

(voorzitter)   (penningmeester)
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JAARREKENING 2017
Balans per 31 december 2017 (Na bestemming van saldo van baten en lasten)

31 december 31 december 

ACTIVA noot 2017 2016

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1   22.870   25.595 

Financiële vaste activa 2   -   - 

  22.870   25.595 

VLOTTENDE ACTIVA 3

Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 3.1   98.883   38.880 

Belastingen   -   114.861 

Overige vorderingen en overlopende activa 3.2   55.189   8.989 

  154.072   162.730 

Liquide middelen 4   640.073   394.677 

TOTAAL ACTIVA   817.015   583.002 

31 december 31 december 

PASSIVA 2017 2016

€ €

EIGEN VERMOGEN 5

Algemene reserve 5.1   166.145   130.573 

Bestemmingsreserves 5.2   252.000   165.000 

  418.145   295.573 

VOORZIENINGEN 6   51.780   95.000 

KORTLOPENDE SCHULDEN 7

Handelscrediteuren   58.122   28.507 

Programmaverplichtingen   155.065   32.100 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.1   74.372   29.429 

Overige schulden 7.2   21.703   6.000 

Overlopende passiva 7.3   37.828   96.393 

  347.090   192.429 

TOTAAL PASSIVA   817.015   583.002 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 begroting

noot 2017 2017 2016

€ € €

Baten fysiek beheer 8.1

Bijdrage Gemeente Amsterdam Grond en 
Ontwikkeling

  149.077   148.500   145.000 

Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord   133.656   130.000   130.000 

Overige bijdragen en inkomsten   101.366   65.700   81.779 

  384.099   344.200   356.779 

Baten programmering 8.2

Subsidie Gemeente Amsterdam Kunstenplan   302.610   300.000   119.870 

Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord   25.000   20.000   20.000 

Opbrengsten verhuur   345.606   335.000   390.402 

Cultuurbijdragen   27.312   27.500   27.312 

Publieksopbrengsten   5.274   8.500   8.280 

Overige opbrengsten   108.312   88.000   52.261 

  814.114   779.000   618.125 

TOTAAL BATEN   1.198.213   1.123.200   974.904 

Lasten fysiek beheer

Activiteitenlasten fysiek beheer 8.3   155.527   196.500   167.608 

Personeelskosten 8.5   118.071   116.000   114.249 

Algemene kosten 8.6   20.852   31.000   26.287 

  294.450   343.500   308.144 

Lasten programmering

Activiteitenlasten programmering 8.4   486.215   377.500   383.131 

Personeelskosten 8.5   239.720   247.000   226.395 

Algemene kosten 8.6   38.725   60.000   48.484 

  764.660   684.500   658.010 

TOTAAL LASTEN   1.059.110   1.028.000   966.154 

BIJZONDERE BATEN 8.7   14.129   -44.000   121.888 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN VOOR BE-
LASTINGEN

  153.232   51.200   130.638 

Vennootschapsbelasting   -30.660   -10.240   -27.491 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA BELAST-
INGEN

  122.572   40.960   103.147 

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN 

Bestemmingsreserve projecten   87.000   50.000 

Algemene reserve   35.572   53.147 

  122.572   103.147 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 noot 2017 2016

€ €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA BELASTINGEN   122.572   103.147 

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen materiële vaste activa 1   10.850   16.583 

- afwaardering financiële vaste activa 2   -   1.850 

- ontvangen BTW suppletie 2011-2014 3.2   114.187   -114.187 

- dotatie/ (vrijval) voorziening 6   -43.220   95.000 

Veranderingen in werkkapitaal

- mutatie vorderingen en overlopende activa   -105.529   72.168 

- mutatie kortlopende schulden   154.661   67.975 

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN   253.521   242.536 

Investeringen materiële vaste activa 1   -8.125   -2.626 

Investeringen in financiële vaste activa 2   -   -1.850 

TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN   -8.125   -4.476 

Aflossing langlopende lening 7   -   -5.000 

TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN   -   -5.000 

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN   245.396   233.060 

Saldo liquide middelen 1 januari 4   394.677   161.617 

SALDO LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 4   640.073   394.677 
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TOELICHTING OP 
DE JAARREKENING
ALGEMEEN

Stichting NDSM-werf (hierna: de Stichting) is statutair 

gevestigd aan de TT. Neveritaweg 61 te Amsterdam. De 

Stichting heeft als doel het fysieke beheer, het gebruik, de 

programmering en het faciliteren van de gemeenschap op 

de NDSM-werf te organiseren, te coördineren, te regisseren 

en te promoten. Dit doel geldt voor zowel het buitengebied 

als het aanliggende waterareaal. De Stichting is initiatief- 

nemer voor de verwezenlijking van de visie “Werk aan de Werf”,  

laboratorium NDSM-werf, koers 2014-2025. De Stichting 

heeft geen winstoogmerk.

VERBONDEN PARTIJEN

De Stichting is een zelfstandige stichting welke in 2009 

is opgericht door de Gemeente Amsterdam, stadsdeel  

Amsterdam-Noord,  Ondernemersvereniging De Toekomst 

en Mediawarf B.V. (de zogenaamde constituerende part-

ners). De benoeming van de bestuursleden behoeft, door 

middel van een door hen aangestelde benoemingscommis-

sie, de goedkeuring van deze partners (of hun rechtsopvol-

gers). De directie wordt benoemd door het bestuur.

VERSLAGGEVINGSPERIODE

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslag- 

gevingsperiode van een kalenderjaar.

GRONDSLAGEN VOOR 
WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijn 640). De 

Stichting streeft ernaar de gebruikers van de jaarrekening 

een zodanig inzicht te bieden, dat zij zich een verantwoord 

oordeel kunnen vormen over het behaalde resultaat en het 

vermogen.

Op 1 februari 2016 is door de Stichting een aanvraag 

voor meerjarige structurele financiering ingediend bij het  

Amsterdams Fonds voor de Kunst, als uitvoeringsorgaan 

van het kunstenplan 2017-2020. In augustus 2016 is op deze 

aanvraag positief besloten. Grondslag voor de regeling is 

de Bijzondere subsidieverordening periodieke subsidiëring 

in het kader van de Hoofdlijnennota en het Kunstenplan 

van de gemeente Amsterdam. Deze meerjarige subsidie- 

beschikking kent een begrotingsvoorbehoud. Jaarlijks 

wordt de subsidie voor het kalenderjaar toegekend. Voor de  

kunstenplanperiode 2017-2020 is met dagtekening 1  

augustus 2016 een subsidiebeschikking afgegeven voor 

een bedrag van €1.200.000. Op 10 november 2016 heeft de  

gemeenteraad van Amsterdam besloten tot een nominale  

bijstelling van de subsidies met 0,87%. Het subsidiebedrag is 

dientengevolge bijgesteld tot €1.210.440. Voor 2017 heeft dit 

geresulteerd in een uitgekeerd bedrag van €302.610.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen en van baten en las- 

ten. 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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuï- 

teitsveronderstelling.

Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.
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GRONDSLAGEN VOOR DE
WAARDERING VAN ACTIVA
EN PASSIVA

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen. Een actief wordt in de balans 

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige  

economische voordelen ervan naar de organisatie zullen 

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan  

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die eco- 

nomische voordelen in zich bergen en de omvang van het 

bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 

en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat 

uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met  

verkregen investeringssubsidies en vermeerderd met overige 

kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen 

noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De materiële vaste 

activa worden naar tijdsgelang afgeschreven op basis van 

de verwachte economische levensduur. Voor materiële vaste 

activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aan-

wijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere 

waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire  

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 

afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor 

de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de navolgende grondslagen en de behande- 

ling per balanspost. De Stichting maakt geen gebruik van  

afgeleide financiële instrumenten.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het 

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 

gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing 

onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor-

tiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor 

het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 

beschikking van de Stichting. Het betreffen de direct opeis-

bare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderd 

voor specifieke doelstellingen die in de toelichting op de ba- 

lans zijn weergegeven. De beperkte bestedingsmogelijkheid 

van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en 

betreft geen verplichting; het bestuur kan deze beperking 

zelf opheffen.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er 

sprake is van:

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 

het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

• waarvan een betrouwbare schatting van de omvang kan 

worden gemaakt; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die ver-

plichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een 

voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeelte- 

lijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 

voorziening, wordt deze vergoeding als afzonderlijk actief 

gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wik-

kelen.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente- 

methode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of 
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transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde van de schuld.

Voor de realisatie van de culturele programmering werkt de 

Stichting in belangrijke mate samen met derden. Indien de 

Stichting uit hoofde van deze samenwerkingen financiële  

bijdragen verstrekt aan derden, worden deze verplichtingen, 

en de hieraan gerelateerde activiteitenlasten, verantwoord 

op het moment dat een besluit tot verlening van de bijdrage 

is genomen en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de ont-

vanger van de bijdrage, zodanig dat een in rechte afdwing-

bare verplichting ontstaat.

GRONDSLAGEN VOOR DE 
BEPALING VAN HET SALDO 
VAN BATEN EN LASTEN

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen 

wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermin- 

dering van een actief of een vermeerdering van een verplich- 

ting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Subsidies worden als bate verantwoord zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat 

de organisatie zal voldoen aan de daaraan verbonden voor-

waarden.

De beloningen van het personeel worden als last in de staat  

van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de  

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet  

uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.

De Stichting heeft geen pensioenverplichtingen ten aanzien 

van haar personeel. Derhalve is richtlijn 271 niet van toepas- 

sing.

De Stichting is aangemerkt als belastingplichtige voor de 

vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting zoals 

verantwoord in de staat van baten en lasten omvat de over 

de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare winst- 

belastingen en latente belastingen. De over het boekjaar  

verschuldigde of verrekenbare belasting is de naar verwacht-

ing te betalen respectievelijk te ontvangen belasting over de 

belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met 

de fiscale faciliteiten, berekend aan de hand van belasting-

tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum en eventuele  

correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde  

belasting. Voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale waar- 

dering van activa en passiva en de waardering ervan in de 

jaarrekening worden belastinglatenties opgenomen. Er wordt  

uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen zijn, die voor de realisatie van het 

tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.

Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een  

actieve latentie opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is 

dat er voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee 

deze verliezen kunnen worden gecompenseerd.

Latente belastingvorderingen worden per iedere ver-

slagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer  

waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belas- 

tingvoordeel zal worden gerealiseerd.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de 

indirecte methode. De rentebaten vormen onderdeel van de 

kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS 
PER 31 DECEMBER 2017
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de post materiële vaste activa is als volgt:

De afschrijvingstermijn voor materiële vaste activa is 5 jaar. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de 

aanschafwaarde. De totale cumulatieve aanschafwaarde en 

Evenementen Inventaris Vervoer- Totaal

Nutsvoorziening middelen

€ € € €

Stand per 1 januari 2016   8.388   24.076   7.088   39.552 

Investeringen 2016   -   2.626   -   2.626 

Afschrijvingen 2016   -2.097   -12.996   -1.490   -16.583 

Stand per 31 december 2016   6.291   13.706   5.598   25.595 

Investeringen 2017   -   8.125   -   8.125 

Afschrijvingen 2017   -2.097   -7.263   -1.490   -10.850 

Stand per 31 december 2017   4.194   14.568   4.108   22.870 

de totale cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017 

bedragen respectievelijk €91.696 en €68.826 (31 december 

2016: €83.571 en €57.976).

2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN

De Stichting heeft een 10% aandelenbelang in de ven-

nootschap Gebiedspromotie NDSM B.V., te Amsterdam. Op 

het moment van het opmaken van deze jaarrekening was de

concept-jaarrekening 2017 van Gebiedspromotie NDSM B.V. 

beschikbaar. Het negatieve eigen vermogen  van de deel-

neming bedraagt volgens deze concept-jaarrekening 2017 

€8.174. De Stichting heeft de deelneming gewaardeerd op 

nihil.
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3 VORDERINGEN EN 
OVERLOPENDE ACTIVA

3.1 HANDELSDEBITEUREN

3.2 OVERIGE VORDERINGEN EN 
OVERLOPENDE ACTIVA

31 december 31 december 

2017 2016

€ €

Handelsdebiteuren   106.243   43.554 

Voorziening voor 
oninbaarheid

  -7.360   -4.674 

  98.883   38.880 

31 december 31 december 

2017 2016

€ €

Te ontvangen subsidies   -   - 

Waarborgsom huur   3.125   3.125 

Overige vorderingen en 
overlopende activa

52.064   5.864 

  55.189   8.989 

Alle vorderingen met uitzondering van de waarborgsom huur 

ad €3.125 hebben een looptijd van korter dan één jaar.
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5 EIGEN VERMOGEN

5.1 ALGEMENE RESERVE 

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

€

Stand per 1 januari 2016   77.426 

Dotatie uit bestemming van saldo van baten  
en lasten over 2016

  53.147 

Stand per 31 december 2016   130.573 

Dotatie uit bestemming van saldo van baten  
en lasten over 2017

  35.572 

Stand per 31 december 2017   166.145 

De algemene reserve moet de continuïteit van de bedrijfs- 

voering ook in minder voorspoedige tijden waarborgen. Er 

is een risico-inschatting gemaakt op basis van omvang en 

opbouw van de organisatie en inschatting van kansen en 

31 december 31 december 

2017 2016

€ €

Kas / kruisposten   381   1.215 

Banktegoeden   639.692   393.462 

  640.073   394.677 

4 LIQUIDE MIDDELEN

bedreigingen. Op basis hiervan concludeert de Stichting dat 

de hoogte in optimale zin circa €150.000 tot €200.000  zou 

moeten bedragen.   
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5.2 BESTEMMINGSRESERVES

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Huisvesting Projecten Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2016   50.000   65.000   115.000 

Dotatie uit bestemming van saldo van baten  
en lasten over 2016

  -   50.000   50.000 

Stand per 31 december 2016   50.000   115.000   165.000 

Dotatie uit bestemming van saldo van baten  
en lasten over 2017

  -   87.000   87.000 

Stand per 31 december 2017   50.000   202.000   252.000 

De bestemmingsreserve ‘huisvesting’ is in het verleden 

gevormd in verband met de geplande verhuizing. In 2018 zal 

deze verhuizing daadwerkelijk plaatsvinden. 

De Stichting heeft in haar beleidsplan “Ruimte voor de Stad” 

aangegeven het culturele profiel van de werf te willen ver-

sterken: een transitie naar de realisatie van een programma 

met impact waarin de unieke identiteit van de werf verankerd 

ligt. De voorbereidingen van projecten en programma’s  

hebben meer tijd gevergd dan oorspronkelijk gepland. In 

2017 is een eerste begin gemaakt met het uitrollen van 

een aansprekende programmering in het kader van het  

beleidsplan. De ambities van de Stichting jaarlijks een 

groot iconisch kunstproject te realiseren zullen in 2018  

werkelijkheid worden met de installatie Ferrotopia van  

Atelier Van Lieshout. De eerder gevormde bestemmings- 

reserve ‘projecten’ zal hier voor een groot deel voor aange-

wend worden. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

heeft hiermee ingestemd. Daarnaast acht de Stichting 

het noodzakelijk de bestemmingsreserve ‘projecten’ te  

versterken, teneinde de financiering van haar ambities -ook 

bij gewijzigde en zich wijzigende externe omstandigheden- 

zeker te stellen.
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7 KORTLOPENDE SCHULDEN

7.1 BELASTINGEN EN PREMIES 
SOCIALE VERZEKERINGEN

31 december 31 december 

2017 2016

€ €

Vennootschapsbelasting   24.647   20.271 

Omzetbelasting   29.879   - 

Loonheffing   19.846   9.158 

  74.372   29.429 

6 VOORZIENINGEN

Een deel van de evenementen op de NDSM-werf Oost mag 

-afhankelijk  van het aantal bezoekers en de inschatting van de 

mobiliteitsstromen- vanaf 2017 op basis van de vergunnings- 

vereisten niet langer gebruik maken van de pontaanlanding 

die door het GVB wordt ingezet voor het reguliere personen-

vervoer.

Ten behoeve van de continuïteit van evenementen op de werf 

maak de Stichting gebruik van een separate pontaanlanding, 

die alleen voor het hiervoor genoemde doel wordt ingezet. 

Op basis van kostenramingen en de inschatting van toekom-

stige bijdragen van derden heeft de Stichting ultimo 2016 

een voorziening gevormd van €95.000 voor de hiermee ge-

paard gaande verwachte uitstroom van middelen. De stand 

van de voorziening per 31 december 2017 bedraagt €51.780.  
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7.2 OVERIGE SCHULDEN

De post overige schulden per 31 december 2017 bestaat uit 

ontvangen en nog niet afgewikkelde waarborgsommen in 

relatie tot afgesloten verhuurcontracten. In verband met afwik- 

keling van een van de grootste verhuurcontracten in 2018 is 

het saldo aanmerkelijk hoger dan per 31 december 2016.

7.3 OVERLOPENDE PASSIVA

31 december 31 december 

2017 2016

€ €

Reservering vakantietoeslag 
en -dagen

  13.482   26.700 

Vooruitgefactureerde 
bedragen

  3.245   12.430 

Nog te ontvangen afreke- 
ning gemeente Amsterdam

  -   12.201 

Overige   21.101   45.062 

  37.828   96.393 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
RECHTEN 

De Stichting heeft bij beschikking d.d. 1 augustus 2016 een 

subsidietoekenning ontvangen voor de periode 2017-2020 

van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor een 

totaalbedrag van €1.2 miljoen (besluit 2016.0179.T.001). 

Deze subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat 

de Gemeente Amsterdam jaarlijks voldoende gelden ter  

beschikking stelt aan het AFK. Op 20 december 2016 is dit 

subsidiebedrag met 0,87% bijgesteld. Voor 2017 bedraagt 

de subsidie €302.610.

De Stichting heeft een overeenkomst met de Gemeente 

Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voorheen OGA) en  

Gemeente Amsterdam-Noord (voorheen stadsdeel Noord) 

ten aanzien van het fysiek beheer van het NDSM-terrein 

(Oost). De met de overeenkomst gepaard gaande geldelijke 

vergoeding bedraagt €275.000 per jaar. Deze overeenkomst 

eindigt van rechtswege op 31 december 2019, maar is in-

middels per allonge d.d. 16 juni 2017 verlengd tot en met 31  

december 2020. Daarin is ook nominale bijstelling van de 

vergoeding overeengekomen (indexatie), met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2015. Partijen kunnen de overeenkomst 

tussentijds opzeggen tegen het eind van het kalenderjaar 

met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar, 

bijvoorbeeld als de financiering niet langer gedekt is. In het 

licht van de (budgettaire) wijzigingen binnen het bestuurs- 

stelsel van de gemeente (centralisatie van stadsdeel naar 

centrale stad) is de gemeente Amsterdam gehouden aan de 

aangegane verplichtingen.

De Stichting heeft in 2016 van het Mondriaan Fonds een sub-

sidie van €125.000 toegekend gekregen vanuit de regeling 

Opdrachtgeverschap voor de totstandkomingskosten van 

het kunstproject Ferrotopia in 2018.    

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN

Per 1 augustus 2016 is de Stichting een huurovereenkomst 

aangegaan voor de MS van Riemsdijkweg 39 (ook bekend 

staand als “de Baanderij”). De jaarlijkse huursom bedroeg 

€12.500 en is per 1 augustus 2017 geïndexeerd. De nieuwe 

jaarlijkse huursom bedraagt €12.698. De huurovereenkomst 

is in 2017 verlengd tot en met 31 december 2020. De ruimte 

is door de Stichting met ingang van 2017 om niet ter beschik-

king gesteld aan Vereniging Sociëteit Sexyland, vooralsnog 

tot eind april 2019.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN OVER 2017

8.1 BATEN FYSIEK BEHEER

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Bijdrage Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling   149.077   148.500   145.000 

Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord   133.656   130.000   130.000 

Overige bijdragen en inkomsten   101.366   65.700   81.779 

  384.099   344.200   356.779 

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Subsidie Gemeente Amsterdam Kunstenplan   302.610   300.000   119.870 

Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord   25.000   20.000   20.000 

Opbrengsten verhuur   345.606   335.000   390.402 

Cultuurbijdragen   27.312   27.500   27.312 

Publieksopbrengsten   5.274   8.500   8.280 

Overige opbrengsten   108.312   88.000   52.261 

  814.114   779.000   618.125 

8.2 BATEN PROGRAMMERING

De stijging van de overige bijdragen en inkomsten ten 

opzichte van 2016 en de begroting is met name toe te  

schrijven aan een toename van locatieverhuur van het terrein 

ten behoeve van activiteiten.

De bijdragen Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling 

en Gemeente Amsterdam, Noord zijn jaarlijkse bijdragen vol-

gend uit de overeenkomst Fysiek Beheer NDSM-werf. Deze 

overeenkomst is op 1 januari 2010 ingegaan en loopt, na de in 

2017 gesloten allonge, tot en met 31 december 2020. De be-

dragen zijn inmiddels met terugwerkende kracht tot 1 januari 

2015 geïndexeerd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN OVER 2017

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Schoon, heel en veilig   100.041   148.500   111.196 

Groot onderhoud   -   - 

Overige kosten   55.486   48.000   56.412 

  155.527   196.500   167.608 

Uitsplitsing:

Activiteitenlasten materieel   155.527   164.881 

Activiteitenlasten personeel   -   2.727 

  155.527   167.608 

De subsidiebaten Gemeente Amsterdam betreft de bijdrage 

vanuit het Kunstenplan 2017-2020. 

De subsidie Gemeente Amsterdam, Noord betreft een subsi-

diebijdrage voor het Vrijhaven evenement dat op Koningsdag 

op de werf wordt georganiseerd.

De opbrengsten uit verhuur volgen uit de tijdelijke verhuur van 

het buitenterrein aan commerciële en culturele festivals die 

plaatsvinden op de werf.  De hoogte van de inkomsten wordt 

bepaald door het aantal en het soort evenementen en zijn 

voor een belangrijk deel afhankelijk van het aantal bezoekers 

en zijn in 2017 hoger dan begroot. Ondanks het feit dat een 

van de huurders in 2017 failliet is gegaan is door verhuur van 

dit ‘slot’ aan een nieuwe partij dit verlies opgevangen.

De cultuurbijdragen betreffen bijdragen van huurders op de 

werf aan culturele evenementen op de werf. Deze inkomsten 

zijn afhankelijk van het aantal verhuurde vierkante meters 

vloeroppervlak.

In de overige opbrengsten zijn de opbrengsten begrepen 

betreffende doorbelasting van de kosten van de vernieuwde 

portal ndsm.nl (zie ook laatste alinea van punt 8.4)

8.3 ACTIVITEITENLASTEN 
FYSIEK BEHEER 

De activiteitenlasten betreffen de direct aan de activiteit  

fysiek beheer toewijsbare kosten. De daling ten opzichte 

van 2016 en de begroting is met name het gevolg van 

grootschalige (her)ontwikkelingen op het terrein, die buiten 

de beheeropdracht van de Stichting vallen.
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8.4 ACTIVITEITENLASTEN 
PROGRAMMERING

In de kosten culturele activiteiten is in 2017 een bedrag  

verantwoord van €100.000 in het kader van werkzaamheden 

aangevangen in 2017 voor de realisatie van Ferrotopia. Het 

betreft het bouwrijp maken van het terrein, inclusief sane-

ring van de vervuilde grond. Met de gemeente lopen  nog 

gesprekken over een eventuele substantiële bijdrage van 

deze geoffreerde kosten van €100.000.

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Kosten evenementen   31.828   25.000   57.331 

Voorziening pontaanlanding   -   -   95.000 

Vrijhaven   47.811   56.000   44.764 

Culturele  activiteiten   357.862   267.500   154.619 

Overige   48.714   29.000   31.417 

  486.215   377.500   383.131 

Uitsplitsing:

Activiteitenlasten materieel   486.215   352.434 

Activiteitenlasten personeel   -   30.697 

  486.215   383.131 

De culturele activiteiten die op de werf in 2017 hebben 

plaatsgevonden zijn opgenomen in het overzicht activiteiten 

(zie bijlage pagina 58).

De overige kosten bestaan voor een belangrijk gedeelte uit 

kosten van de lancering en het beheer van de vernieuwde 

portal ndsm.nl. Deze kosten zijn doorbelast (zie onder de 

Baten programmering, overige opbrengsten).
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8.5 PERSONEELSKOSTEN

De Stichting heeft ultimo 2017 zes medewerkers in dienst 

(gemiddeld 2017: 5,9 Fte / 2016: 5,9 Fte).  

De post overige personele kosten bevat assurantie  

ziekteverzuim, wervingskosten personeel, opleidingskosten 

en reis- en onkostenvergoedingen.

De allocatie van de personeelskosten aan respectievelijk 

fysiek beheer en programmering is gebaseerd op de uren-

inzet van het personeel. De personele lasten die zijn gerela-

teerd aan algemeen beheer van de Stichting worden vervol-

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Salarissen   286.516   292.000   282.432 

Inhuur formatie   7.488   8.000   8.000 

Sociale lasten   48.287   53.000   46.614 

Ontvangen ziekengeld   -   -5.000   -11.829 

Overige personele kosten   15.500   15.000   15.427 

  357.791   363.000   340.644 

Allocatie aan:

Fysiek beheer   118.071   116.000   114.249 

Programmering   239.720   247.000   226.395 

  357.791   363.000   340.644 

gens op basis van de verhouding van de direct toewijsbare 

personeelslasten toegerekend aan de twee categorieën. 

Het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting is onbe- 

zoldigd; leden ontvangen indien van toepassing een ver-

goeding voor gemaakte kosten zoals reis-en verblijfkosten.  
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8.6 ALGEMENE KOSTEN

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Huisvestingskosten 14.772   25.500   21.130 

Kantoorkosten 17.310   19.000   16.482 

Reis- en verblijfkosten 2.592   10.000   9.653 

Communicatiekosten 11.279   15.000   7.917 

Overige kosten 13.624   21.500   19.589 

59.577   91.000   74.771 

Allocatie aan:

Fysiek beheer   20.852   31.000   26.287 

Programmering   38.725   60.000   48.484 

  59.577   91.000   74.771 

De algemene kosten laten een onderschrijding zien ten 

opzichte van begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door de 

voor 2018 voorziene verhuizing van de Stichting waardoor 

er in 2017 nauwelijks onderhoud heeft plaatsgevonden.  

Daarnaast zijn de reis- en verblijfkosten aanzienlijk lager 

omdat een deel hiervan direct is geallocceerd ten laste van 

specifieke programma-onderdelen.

begroting

2017 2017 2016

€ € €

Omzetbelasting (suppleties oude jaren)   -   -44.000   121.888 

Diversen 14.129   -   - 

14.129 -44.000 121.888

De algemene kosten worden op basis van de verhouding van 

de direct toewijsbare personeelslasten toegerekend aan  

respectievelijk fysiek beheer en programmering.

8.7 BIJZONDERE BATEN
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Amsterdam, 27 maart 2018

Demian de Rooij / Lucas Bonekamp

Directie

Bestuur 

Thomas van Dalen- voorzitter

Bart Rutten- secretaris

Rutger van Uhm- penningmeester
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OVERIGE GEGEVENS
BESTEMMING VAN HET SALDO 
VAN BATEN EN LASTEN OVER 
HET BOEKJAAR 2017

Het bestuur heeft het positieve saldo van baten en lasten 

over 2017 van €122.572 bestemd conform het overzicht zoals 

opgenomen op pagina 31.

GEBEURTENISSEN NA 
BALANSDATUM

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

plaatsgevonden.
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Aan: 

Stichting NDSM-werf

T.a.v. het bestuur

tt. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. VERKLARING OVER DE IN DIT 
JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017

Ons oordeel

Wij hebben de in dit verslag op pagina 30 tot en met pagina  

51 opgenomen jaarrekening van Stichting NDSM-werf te Am-

sterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaar-

rekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-

stelling van het vermogen van Stichting NDSM-werf per 31 

december 2017 en van het resultaat over 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;

2. de staat van baten en lasten over 2017; 

3. de toelichting met een overzicht van de gehan-  

 teerde grondslagen voor financiële verslaggeving  

 en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 

recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn  

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NDSM-werf zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accoun-

tants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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B. VERKLARING OVER DE IN HET 
JAARVERSLAG OPGENOMEN 
ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op  

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaar- 

rekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere  

informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de  

vereisten en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens.

C. BESCHRIJVING VAN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaar- 

rekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 

weergeven van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 

het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaar-

rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen 

of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-

gevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur  

het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de  

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-

door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,  

toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de  

jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en  

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee  

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 

het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 

en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
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onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzeker-

heid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurte- 

nissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en  

inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen  

toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis-

sen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 

onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze  

controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele  

significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Assendelft, 27 maart 2018

 

JT Accountancy & Advies

Was getekend door drs. J.A. Terpstra RA

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 

op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 

deze jaarrekening nemen. 

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 

van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele  

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risi-

co’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het door-

breken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 

relevant is voor de controle met als doel controle- 

werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectivi-

teit van de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalu-

eren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur  

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening  

staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de  
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Kunstprojecten Bezoekers Periode 

Eddie the Eagle Museum - Sociëteit Sexyland 2017 17.450 13 januari 2017 - 13 januari 
2018

Arne Hendriks en Mike Thompson - Fatberg 7.500 17 maart 2017 - 22 juni 2018

Maze de Boer - Depth of Field #3 850 17 april- 28 mei 2017 

Club Interbellum en Lotte van der Berg - Bevrijdingsgymnastiek 60 5 mei

Abner Preis - The Mask Maker and the Tree i.s.m. TAAK 1.750 18 juli

Jim Whiting 5.350 7 oktober - 12 november 

Sebastian Masuda - Escape From Anonymous(e) 400 18 november 2017

Jaap Scheeren - For Keeps / Om te Houden 2.500 9 december - 1 maart 2018 

Totaal 35.860

Commerciële activiteiten Bezoekers Periode 

DGTL 36.500 15 & 16 april 

Pitch 10.000 1 juli 

Encore 11.904 19 augustus 

ADE / Into the Woods 13.500 20 & 21 oktober 

Strange Sounds from Beyond 5.000 25 juni 

Wicked Jazz Festival 3.500 24 juni 

These guys @ sunday 500 8 oktober 

Voltt 15.000 26 augustus 

IJ-Hallen 45.000 7 x buitenmarkt 

BevrijdingsDub 2.000 5 mei 

NDSM-food festival 3.500 4 - 6 augustus

L'Ale 1.800 26 mei 

Festifest 1.950 17 juni 

Totaal 150.154

ACTIVITEITEN 2017
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Overige activiteiten Bezoekers Periode 

NDSM-Vrijhaven 15.000 27 april 

Trammeland op de werf 100 28 juli

Buitenspeeldag 1.000 14 juni

Over het IJ festival 15.000 13-22 juli 

Totaal 31.100

Aanjaagactiviteiten 

MACA

Dirty Art Department

voedingsbodem projecten 

NDSM Open (onder meer We Make Carpets) 5.000 6 -  8 oktober

Hemeltjelief! 3.500 25 mei

Stichting Trammeland 70 25 - 28 juli en 28 oktober

Ship of Fools 

Informatiecentrum

stedelijke ontwikkeling

NDSM Denk Tank 10 18 en 20 april

NDSM-Summer School 23 2 - 7 oktober

Eva de Klerk - Make Your City 

talentontwikkeling 

3Package Deal met Rosa Sijben / Hilda Mouchfarrehs 

Totaal 225.717




