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Bestuursverslag
INLEIDING
De Stichting NDSM-werf (hierna: de Stichting) is opgericht in 2009 en heeft als opdracht het beheren
en programmeren van het buitenterrein van de Oostelijke werf en neemt de rol aan van regisseur 
die - samen met de gemeenschap - het toekomstverhaal van de werf co-creëert en vertelt.
Eind 2014 is in samenwerking met de werfgemeenschap het visiedocument ‘Werk aan de werf,
-Laboratorium NDSM-werf, Koers 2014-2025’ tot stand gekomen. De drie hoofdlijnen van deze visie,
zijnde maken, cultuur en stedelijke ontwikkeling, bieden het kader voor het huidige en toekomstige
beleid van de Stichting.
Eind januari 2016 heeft de Stichting haar beleidsplan voor de jaren 2017-2020 opgesteld onder de
naam ‘Ruimte voor de Stad’. In deze komende 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 van creatief experiment; de onmisbare culturele vrijplaats van
Amsterdam. Het versterken en zichtbaar(der) maken van de unieke identiteit van ditindustriële
gebied staat hierbij centraal. De Stichting biedt hiermee tegenwicht aan de steeds dichterbij
komende bebouwing. Want ondanks voornemens om de werf als vrijplaats te behouden, fantaseren
gebiedsontwikkelaars openlijk over het realiseren van woningen aan de Oostzijde en bestaat er een
reële mogelijkheid dat ook hier kavels versneld bebouwd gaan worden .
Dit plan vormde tevens de basis voor de - inmiddels in zijn geheel toegekende - aanvraag
voor m
 eerjarige subsidie onder het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam, via
uitvoeringsorganisatie Amsterdams Fonds voor de Kunst. De Stichting zal zich de komende vier jaar
inzetten op het realiseren van een ambitieus artistiek programma, waarin zij zelf een u
 itgesproken
curerende rol aanneemt, inzet op beeldbepalende projecten met internationale uitstraling en
samenwerkingsverbanden zal aangaan met Amsterdamse en internationaal toonaangevende
culturele partners.
Het jaar 2016 was een transitiejaar voor de Stichting. Een jaar waarin de doorlopende p
 rogrammering
werd voortgezet en waar mogelijk werd verbeterd, aangevuld met de initiatie van projecten
die de nieuwe koers in zich dragen. De organisatie werd op punten versterkt en de kaders van
samenwerkingsverbanden werden scherper gesteld. Ook vonden er wisselingen plaats binnen het
bestuur van de Stichting: per 1 juli 2016 traden Thomas van Dalen en Bart Rutten aan. Pjotr de Jong,
lid van het bestuur sinds 2009 trad per diezelfde datum af.
In optima forma gaat een transitie gepaard met grootste ambities. Ook ten aanzien van de
tijdspanne die ermee gemoeid is. De timing van het verkrijgen van duidelijkheid over het t oekomstige
financieringsmodel, alsook het concretiseren van samenwerkingsverbanden met derden - een
cruciaal onderdeel van de werkwijze van de Stichting – duurt langer dan oorspronkelijk gepland. De
Stichting heeft op basis van het proces van fondsenwerving voor het kunstproject Ferrotopia haar
plannen bijgesteld. In samenwerking met Atelier van Lieshout wordt een alternatief ontwikkeld zonder
afbreuk te doen aan de oorspronkelijke ambities, functies, impact en mogelijkheden van het ontwerp.

________________________________________________________
1
Zie ook het op 14 januari 2016 gepubliceerde rapport ‘Koers 2025 – Ruimte voor de stad’, waarmee de gemeente Amsterdam bekend maakte
op welke plekken in de stad ruimte is voor (versnelde) woningbouw. NDSM-werf Oost is één van de aangewezen locaties in het rapport: een plek
voor potentieel 300 woningen.
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De overgang naar het nieuwe beleid heeft de Stichting ook genoodzaakt tot het doorvoeren van
wijzigingen in de commerciële programmering op de werf: in 2017 zullen daarom twee commerciële
dancefestivals niet terugkeren. Als gevolg van deze beslissing is de Stichting gedaagd in een juridische
procedure.
Het eerste halfjaar 2017 zal op basis van al het voorgaande dan ook nog grotendeels in het teken staan
van de overgang. Niettemin zijn in 2016 belangrijke stappen gemaakt. De realisatie van ADE Sleep/
Over, de initiatie van de programmering in de Baanderij, het versterken van de interne organisatie en
de externe netwerken alsook de verduidelijking van fiscale structuren zijn hier voorbeelden van. De
Stichting heeft daarom het volste vertrouwen in de toekomst en in de realisatie van haar ambitieuze
doelstellingen.
In het vervolg van dit verslag worden de activiteiten in 2016 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.

ACTIVITEITEN
De Stichting heeft twee hoofdtaken: het fysiek beheer èn het programmeren van de werf. Alhoewel
deze taken bedrijfsmatig, organisatorisch en qua dynamiek los van elkaar lijken te staan, zijn zij in
realiteit stevig verbonden en worden zij in onderlinge samenhang georganiseerd.

FYSIEK BEHEER
De Stichting is verantwoordelijk voor het fysiek beheer van de NDSM-werf (Oost). De kaders hiervoor
zijn vastgelegd in de met de gemeente Amsterdam afgesloten Overeenkomst Fysiek Beheer NDSM
Werf. Deze overeenkomst is afsloten voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 januari 2010
en kent tussentijdse opzegmogelijkheden. Zoals is opgemerkt in het jaarverslag over 2015 is deze
overeenkomst in 2015 naar tevredenheid van partijen geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie
hebben partijen een allonge opgesteld. Onderdeel van deze allonge is de aanpassing van de looptijd
van de overeenkomst tot en met eind 2020. De vaststelling van de allonge heeft - mede ingegeven
door herinrichting van gemeentelijke verantwoordelijkheden - nog niet plaatsgevonden, maar zal naar
verwachting op korte termijn worden geformaliseerd.
Jaarlijks wordt, binnen de kaders van de overeenkomst, een beheerplan vastgesteld door de Stichting.
Hieraan voorafgaand 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.
De fysieke uitstraling van de werf werd in 2016 gedomineerd door twee grootschalige renovaties:
de renovatie van de Y-helling en de renovatie van de kade van de Load Out; beiden onder directe
verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam en buiten het beheer van de Stichting geplaatst.
De renovatie van de Y-helling kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De o
 plevering
van het project wordt nu medio 2017 verwacht. De renovatie van de kade van de Load Out zal in
april 2017 zijn afgerond. Deze ingrijpende renovaties en overige ontwikkelingen op de werf heeft de
beheertaak van de Stichting in 2016 in belangrijke mate beïnvloed en maakte de regietaak van de
Stichting des te belangrijker met name op het gebied van communicatie en in relatie tot de afspraken
over het terreingebruik en de bereikbaarheid van ateliers, bedrijven en horeca.
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Als gevolg van het afwijken van de regels voor terreingebruik zoals opgenomen in het handboek ten
behoeve van evenementen op de NDSM-werf, is onder verantwoordelijkheid van een huurder op de
werf, schade aangebracht aan de stelconplaten en het dek van de Y-helling. Het repareren van deze
schade, contractueel voor rekening en risico van de betreffende huurder, zal naar verwachting in 2017
zijn afgerond.
In het laatste kwartaal van 2015 heeft de Stichting MAGIS020 de opdracht verleend voor
werkzaamheden in het kader van de schoonmaak van het terrein, welke voordien werden uitbesteed
aan Dienst Werk en Inkomen. MAGIS020 is een organisatie die ernaar streeft in verschillende
vormen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar deelname aan
diezelfde a
 rbeidsmarkt. Medio 2016 heeft MAGIS020 echter onverwacht haar dienstverlening op
de werf beëindigd, ingegeven door haar besluit zich terug te trekken uit de regio Amsterdam. De
werkzaamheden heeft de Stichting (tijdelijk) ondergebracht bij een extern commercieel bedrijf
aangevuld met inzet vanuit een re-integratie traject in samenwerking met de buurtregisseur van de
politie.

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 resultaten
behaald op deze activiteiten worden geïnvesteerd in het cultureel programma.
Commerciële evenementen
In 2016 bood de werf evenals in voorgaande jaren plek aan een uiteenlopende range van commerciële
festivals en andere evenementen. Deze evenementen worden door externe festivalorganisatoren
geproduceerd. De Stichting sluit hiertoe tijdelijke huurovereenkomsten af voor de buitenlocatie en is
als ketenpartner adviseur van de gemeente Amsterdam bij de behandeling van vergunningaanvragen
voor evenementen die op de werf plaatsvinden. De Stichting houdt - vanuit haar rol als r egisseur
en verhuurder - toezicht op de uitvoering en het verloop van de evenementen, hierbij nauw
samenwerkend 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 gemeentelijke besluitvorming zoals dat onder
meer wordt vastgelegd in de locatieprofielen voor evenemententerreinen. Mede ingegeven door
de noodzaak tot beperking van overlast voor omwonenden heeft de bestuurscommissie Noord in
oktober 2016 wijzigingen aangebracht in het locatieprofiel relevant voor de NDSM-werf Oost. Dit
betekent o
 nder 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 verder zal worden beperkt. De gemeente Amsterdam heeft vooralsnog de aanpassing van
het evenementenbeleid uitgesteld tot begin 2018, maar geeft de ruimte aan de stadsdelen om reeds
in 2017 de wijzigingen volgend uit de locatieprofielen door te voeren. Deze wijzigingen zullen naar
verwachting gevolgen hebben op de mogelijkheden tot verhuur door de Stichting en de hiermee te
realiseren v
 erhuurinkomsten. In 2016 zijn ten aanzien van de NDSM-werf in totaal 142 formele klachten
geregistreerd, tegenover 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, Encore, Voltt en Valtifest circa 130.000 bezoekers naar
de werf. Daarnaast is het buitenterrein van de werf in 2016 zeven weekenden ingezet als b
 uitenmarkt
ten behoeve van de IJhallen. Dit is ingegeven door de eind 2015 geconstateerde bouwkundige
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t ekortkomingen van de Lasloods, waardoor de organisator genoodzaakt was tot een alternatieve
opzet voor de vlooienmarkten. Deze zeven buitenmarkten brachten ruim 45.000 bezoekers naar de
werf.
In 2016 stonden twee festivals geprogrammeerd op de werf die uiteindelijk zijn geannuleerd als gevolg
van tegenvallende voorverkoopcijfers en de hiermee gepaard gaande - te grote - financiële risico’s
voor de organisator. De trend dat festivalbezoekers op een zo laat mogelijk moment - vaak op de dag
van het evenement zelf - een entreebewijs aanschaffen zette zich in 2016 door. Het rijke aanbod aan
evenementen en - in het geval van buitenevenementen - de afhankelijkheid van het weer spelen hierbij
een rol.
Een deel van de evenementen op de NDSM-werf Oost zal - afhankelijk van het aantal bezoekers en
de inschatting van mobiliteitsstromen - vanaf 2017 op basis van vergunningsvereisten niet langer
gebruik kunnen maken van de pontaanlanding die door het GVB wordt ingezet voor het reguliere
personenvervoer. De Stichting is genoodzaakt – ten behoeve van de continuïteit van evenementen op
de werf – een separate pontaanlanding te realiseren, die alleen voor het hiervoor genoemde doel kan
worden ingezet. De hiermee gemoeide investeringen komen voor een belangrijk deel ten laste van de
Stichting. Naar verwachting zullen de evenementenorganisatoren door deze wijziging geconfronteerd
worden met stijgende kosten voor pontinzet.
In overeenstemming met haar beleidsplan zet de Stichting in op (mogelijkheden tot) aanpassing
van de commerciële programmering om de kernwaarden en de context specifieke benadering ook
meer de koers van de commerciële activiteiten te laten bepalen. Het hierop gebaseerde besluit van
de Stichting om met twee festivals geen huurovereenkomst af te sluiten voor 2017 heeft in één geval
geleid tot een juridische procedure die is aangespannen tegen de Stichting (zie verder jaarrekening:
‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’).
Culturele programmering
Met de aanstelling van Kim Tuin in augustus 2015 en van Rieke Vos in januari 2016 heeft de Stichting de
artistieke kwaliteit binnen de organisatie geborgd. Het bestuur werd op dit expertisegebied per 1 juli jl.
versterkt met Bart Rutten (zie ook paragraaf Organisatie). De start van 2016 stond in het teken van de
vormgeving van het nieuwe artistieke beleid van de Stichting en het hieruit afgeleide meerjarenplan
voor de periode 2017-2020. Dit plan is gedeeld met en goed ontvangen door stakeholders op de werf
en vormde de basis voor de financieringsaanvraag binnen de regeling Vierjarige Subsidies AFK
2017-2020. Deze aanvraag is per besluit van 1 augustus 2016 volledig toegekend.
Zoals reeds opgemerkt vormde het jaar 2016 het transitiejaar voor de Stichting. Een jaar waarin
de doorlopende programmering werd voortgezet en waar mogelijk werd verbeterd, aangevuld met
de initiatie van en prospectie voor projecten die de nieuwe koers in zich dragen. Zo zijn er diverse
bezoeken gebracht aan kunstenaars en (potentiële) samenwerkingspartners in binnen-en buitenland
en omgekeerd zijn zij afgereisd naar Amsterdam om kennis te maken met de NDSM-werf.
Bij het tot stand brengen van het programma vervult de Stichting één of meerdere rollen. Zij treedt op
als initiator, stimulator, curator en/of verbinder en immer als regisseur.
Om snel en flexibel kunstinitiatieven te kunnen initiëren heeft de Stichting sinds 2015 een
trustvergunning. Binnen deze vergunning zijn bepaalde afspraken gemaakt met de Gemeente die
ervoor zorgen dat voor kleine initiatieven geen tijdrovende vergunningstrajecten doorlopen hoeven te
worden.
Het culturele programma van de Stichting wordt naast dekking verkregen uit verhuur aan
commerciële evenementen, mede gefinancierd door de meerjarige bijdrage uit het kunstenplan van
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de gemeente Amsterdam en cultuurbijdragen van vaste huurders op de werf. De cultuurbijdragen
worden gebaseerd op het aantal vierkante meters huuroppervlak en hebben de vorm van een
huuropslag. Op deze wijze dragen de huurders bij aan de instandhouding en ontwikkeling van de sfeer
op de NDSM-werf, vaak een belangrijk argument voor vestiging in dit gebied.
In het vervolg van deze paragraaf worden onderdelen uit het 2016 programma toegelicht. Het
totaaloverzicht van culturele activiteiten die hebben plaatsgevonden op de werf is opgenomen in de
bijlage Activiteitenoverzicht 2016. De activiteiten van de Stichting vinden grotendeels in de publieke
ruimte plaats. Hierdoor bereiken deze projecten een groot ongericht publiek van voorbijgangers, wat
het vaststellen van exacte publiekscijfers nagenoeg onmogelijk 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 Kunststad, galeries en overige culturele activiteiten. In totaal
bereikte de Stichting in 2016 met haar programma circa 190.000 bezoekers en deelnemers (2015:
139.000).

1 KUNSTPROJECTEN
Het Kunstenplan 2013-2016 had als thema A place beyond belief. Eén van de belangrijkste projecten
uit dit plan was het gelijknamige kunstwerk van Nathan Coley dat in 2013 in samenwerking met Nieuw
Dakota en het Van Abbemuseum op een dukdalf bij de pontaanlanding van de NDSM werd geplaatst.
In 2016 moest de werf afscheid nemen van het kunstwerk. Het is overgegaan naar de collectie van
het Van Abbemuseum en was daar vanaf 12 november te zien tijdens de manifestatie GLOW. Met
het verdwijnen van A Place Beyond Belief zijn er in 2016 ook weer enkele nieuwe semipermanente
kunstwerken op de NDSM-werf geplaatst. Stichting NDSM-werf zoekt in haar kunstprogramma
aansluiting met bestaande initiatieven op de werf en met actuele thema’s die gaan over de stedelijke
transformatie. Daarbij is het van belang dat de initiatieven aansluiting vinden bij de kernwaarden van
de Stichting: het stimuleren van makerscultuur en blijvende tijdelijkheid.
Let Me Be Myself van Eduardo Kobra - sinds september 2016
Het letterlijk meest in het oog springende nieuwe kunstwerk op de NDSM is Let Me Be Myself van de
Braziliaanse Streetartist Eduardo Kobra. In september kwam hij naar Amsterdam om op de deur van
de Lasloods een 240 m2 grote muurschildering van Anne Frank aan te brengen. Door de jaren heen
heeft Kobra wereldwijd een markant oeuvre opgebouwd van reusachtige portretten van iconen als
Ghandi, Mandela, Einstein en Andy Warhol. Het was een lang gekoesterde wens van Kobra om in
Amsterdam een schildering te maken met Anne Frank als onderwerp: “Haar verhaal zet tot op de dag
van vandaag aan tot diepe bezinning, maar inspireert tegelijkertijd vele jongeren door de moed en
wijsheid van deze jonge vrouw.” Het kunstwerk kreeg veel persaandacht.
Let Me Be Myself werd gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Street Art
Today.
Focus van Jeroen Bisscherroux en Michiel Voet - sinds 29 oktober 2016
Focus is een video-installatie van Jeroen Bisscheroux en Michiel Voet en is te zien op het dak van het
trafohuis aan de zuidgevel van de Scheepbouwloods. Overdag is het kunstwerk in rust. Maar ’s avonds
komt het tot leven als een reusachtig oog dat over de NDSM-werf tuurt, een wakkere nachtwaker die
als ironisch commentaar op de surveillance cultuur de verdwaalde bezoeker verwelkomt. Focus werd
gerealiseerd in samenwerking met Art City NDSM.
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Let Me Be Myself van Eduardo Kobra aan de buitenzijde van de Lasloods
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Untitled (iets/niets) van Henk Schut

Focus van Michiel Voet en Jeroen Bisscherroux
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Common Ground van Maze de Boer - sinds 9 december 2016
Begin december is het kunstwerk Common Ground van Maze de Boer op het Smederijplein geplaatst.
Het kunstwerk bestaat uit een kleurrijke speeltuin waar kinderen vrij op mogen spelen. De s
 peeltuin
is afkomstig uit Jakarta. De Boer ruilde het voor een Nederlandse exemplaar welke in Jakarta
geplaats zal worden, geheel, vormgegeven volgens Nederlandse maatstaven compleet met rubberen
stoeptegels. Common Ground is oorspronkelijk gemaakt voor de tentoonstelling Sonsbeek ‘16 in
Arnhem waar het eerder dit jaar te zien was. Na sluiting van de Sonsbeektentoonstelling heeft de
Stichting besloten het kunstwerk voor enkele maanden te adopteren. Tussen de picknickbanken en de
viskraam vormt het een vrolijke toevoeging die bijdraagt aan de levendigheid van het gebied.
Untitled (iets/niets) van Henk Schut - sinds 15 december 2016
Hoog tussen de oude stalen balken van de Noordstrook achterin de monumentale Scheepsbouwloods
hangt een klein wit neon lichtwerk dat een wisselende boodschap toont: het ene moment schijnt het
woord ‘niets’, het andere moment verandert het woord in ‘iets’. De tegenstrijdigheid roept vragen op
over de enorme lege ruimte waar het werk te zien is. Wat is niets en wat is iets? Wacht de lege ruimte
op invulling of is de leegte op zichzelf al invulling genoeg?
Deze vragen over de waarde van leegte zijn niet alleen van toepassing op de eind 2016 na renovatie
opgeleverde Noordstrook van de Scheepsbouwloods, maar gelden voor het hele weidse terrein van de
NDSM. In de huidige bouwwoede vraagt dit kunstwerk je even stil te staan bij de betekenis van de lege
ruimte. Untitled (iets/niets) is gerealiseerd in samenwerking met Art City NDSM.

2. VOEDINGSBODEM
De Stichting ondersteunt verscheidende semipermanente initiatieven die op de werf geworteld zijn en
direct voortkomen uit het inspirerende rauwe karakter en de veelzijdige mogelijkheden van het gebied
en haar gemeenschap. Dit zijn de grass-roots van de NDSM-werf die het gebied haar uitzonderlijke
karakter geven waarmee het zich heeft genesteld in het culturele landschap van Amsterdam en
Amsterdam-Noord.
NDSM Expo Store - van 15 mei tot 1 juli 2016
De Expo Store is een bezoekerscentrum waar werk van kunstenaars en designers uit de Kunststad te
zien en te kopen was. Tussen mei en juli 2016 ging de Expo Store van Art City NDSM elke dag open. Net
buiten de deuren werd een gastenboek geplaatst. In zes weken hebben meer dan 380 mensen uit 30
landen het boek getekend. Hieronder een greep uit de teksten:
Just came to Amsterdam for the weekend and happened to stay at Botel. Stumbled
across Art City – Wow! Love the way it has organically grown and developed. The
diversity of artistic expression here is amazing – keep going!! (Brighton UK)
Awesome space! Whatever gets done, please don’t make it too formal or too defined.
Love it! (Ottowa, Canada)
Art is so essential - how wonderful to see it integrated into the history of this area!
(Visitors from Texas)
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Vlotconcert Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan - 24 juli 2016
Op een zondagmiddag in juli voer het Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan – op uitnodiging van
Noorderlicht - op een vlot van De Ceuvel, naar Noorderlicht en Pllek en gaf bij alle drie de stations een
concert. De ervaring van dit initiatief wordt het beste beschreven aan de hand van de enthousiaste
brief van de coördinator van het harmoniecorps.
“Voor Harmoniecorps Tuindorp (HCT) herleefden op zondag 24 juli 2016 oude tijden. De harmonie
werd in het verleden door beschermheer NDSM wel met schuiten door geheel Amsterdam gevaren
om ergens een optreden te verzorgen. Jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw, spreken we dan
over. Die sterke verhalen werden dan door de oudere leden verteld aan de huidige leden die zich
er geen voorstelling van konden maken. Tot aan het moment dat we zelf voet zetten op het s
 tevige
vlot bij Undercurrent en vandaar werden gesleept naar eerste locatie De Ceuvel. Via het water
aankomen – de eerste keer nog niet spelend omdat de schipper de communicatie bij het aanleggen
niet wilde verstoren – was voor de harmonie en voor de gasten op De Ceuvel een ware sensatie. Na
een optreden van zo’n halfuur bij De Ceuvel weer onder de brug door – bukken! – langs U
 ndercurrent
naar café Noorderlicht. Aan boord inmiddels vergezeld door een paar schaars geklede gasten werd
het steeds gezelliger. Vrijwel windstil, aangenaam warm, de organisatie had alles prima voor elkaar.
Ook bij Noorderlicht weer een verrassende aankomst, nu al spelende, voor de daar aanwezigen,
muziek afgewisseld met publiek dat een frisse duik nam. Hapje en drankje voor de muzikanten, weer
perfect georganiseerd allemaal. Van Noorderlicht naar Pllek, de laatste locatie om ons m
 uzikaal
te laten horen.Een perfecte middag voor de harmonie, aan de ene kant een stap terug in de tijd,
denkend aan de NDSM-periode toen het water nog een vertrouwd element was voor HCT, aan de
andere kant kennismaken met een geheel nieuw, hip publiek van de moderne vrijplaatsen in een
Amsterdam-Noord waar ineens alle mensen heen willen gaan in plaats van er gillend van weglopen
(het moet niet gekker worden voor ons oude Noorderlingen)…
Alles perfect georganiseerd… smaakt naar meer!”.
NDSM Open - 7 tot en met 9 oktober 2016
In oktober 2016 organiseerde Art City NDSM voor de vierde keer NDSM Open, een jaarlijks t erugkerend
evenement waarbij de broedplaats zich van haar meest gastvrije kant laat zien. Het doel is een
breed publiek kennis te laten maken met de enorme verscheidenheid en kracht van de kunstenaars,
ambachtslieden en creatieve ondernemers op de NDSM-werf. Naast de open ateliers werd er dit jaar
een aantal speciale presentaties gegeven: Fotograaf Okin Akin maakte een tentoonstelling van zijn
foto’s van de eerste Turkse gastarbeiders die werkzaam waren op de NDSM; Henk Schut toonde As We
Speak, een nieuwe installatie in de vorm van een zwevende roeiboot met verlengde riemen; V
 ladimir
Histrov en Fons van Tienen presenteerden een multimedia installatie met schilderijen, video-art,
muziek en eetbare insecten; Loi Che Chan toonde Eindeloos Ritme, een installatie van 1000 meter
Chinese Kaligrafie; en Jeroen Heester installeerde zijn 400 handgemaakte spinnen. Circus Kristal
verzorgde met een kindercircus een programma voor de jongste gasten.
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3. FESTIVALS
De Stichting ondersteunt bij diverse festivals de kunstprogrammering. De artistieke en culturele
activiteiten vormen zo een vitaal onderdeel van de totaalbeleving van de festivals. In samenwerking
met de juiste partijen wordt er zo in een ongedwongen sfeer van een festival een uitdagend cultureel
programma gecreëerd.
NDSM Vrijhaven - 27 april 2016
Jaarlijks organiseert de Stichting het NDSM Vrijhaven evenement tijdens Koningsdag. Dit evenement
is ontstaan 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
verantwoordelijk voor de regie, vergunningen, beveiliging, mobiliteit, de algemene productie en
logistieke zaken. Aan de samenwerkingspartners 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.
Voor de editie 2016 werd zeer slecht weer voorspeld, waardoor een deel van de partners zich
genoodzaakt zag hun bijdrage aan het evenement in een laat stadium te annuleren. De Stichting heeft
hierop ingespeeld door het terrein te verkleinen en de evenementen te centreren op de Docklands
en het terrein bij Noorderlicht. Ook werd de aanvangstijd aangepast. Het weer in combinatie met de
noodzakelijke aanpassingen hebben weliswaar geleid tot een lager bezoekersaantal voor deze editie,
maar hebben tevens gezorgd dat de goede sfeer tijdens het festival overeind bleef.
Hemeltjelief! - 5 mei 2016
Hemeltjelief! is het festival dat jaarlijks door Café Noorderlicht en Stichting Zwerfkunst wordt
georganiseerd op Hemelvaartsdag. Afgelopen jaar viel Hemelvaart samen met bevrijdingsdag.
Gezien het geringe budget en de hoge concurrentie met andere festivals is in 2016 gekozen voor een
aangepast concept. Ditmaal geen festival met toegangskaartjes, maar een picknick waar iedereen
een knapzak kon kopen. Deze gratis editie viel in goede aarde bij het publiek. Naast muziek en eten
waren er diverse culturele activiteiten voor kinderen: theater, muziek, boten bouwen bij Ship of Fools,
street art met Hopebox en Greenpeace met een programma over bloemen en bijen. Gemene deler in
deze brede programmering was de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen, maken, bespelen en te
bouwen.
What is fashion?! - 28 en 29 mei 2016
Onder de titel What is Fashion?! organiseerde Woodies aT BerLin een tweedaags lifestyle festival met
een duurzaam karakter waarin alle ontwerpdisciplines (kleding, interieur, architectuur, voedsel) aan
bod kwamen. Doel van het festival was plezier met maatschappelijke bewustwording te combineren
en bezoekers te verwonderen met bijzondere producten. Veel deelnemers waren makers met een uniek
eigen concept of ontwerp. Centraal stond de sfeer en de aankleding van het festival gecombineerd
met een organische opzet van deelnemende partijen.
Deelnemende partijen waren o.a. Coco-mat, Carnaby street, Dream tribe, Stokx Berlijn, S
 tokebrandt,
Constansia, de Plaatjesmakers, Mielo Melo 3D bodyscan, Appelkruimel&Fris, Eva de Klerk, de
bloemenbrigade enIndependent Barista. De muzikale aankleding werd onder meer verzorgd door de
Funk karavaan en DJ Graham B.
Over het IJ Festival - 8 tot en met 17 juli 2016
Over het IJ Festival beleefde in 2016 een succesvolle 24ste editie. Over het IJ Festival verkent vanaf
2015 de nieuwe stedelijkheid, samen met kunstenaars, bewoners en partners uit het c
 ulturele,
commerciële en maatschappelijke veld. De stad vormt met al haar verhalen, vraagstukken en
ontwikkelingen het uitgangspunt voor een festivalprogramma met werk van theatermakers en
kunstenaars die vanuit een engagement met de urbane omgeving werken. De voorstellingen, die
gepresenteerd en ook vaak ontwikkeld worden op unieke locaties, zijn bepalend voor het profiel van
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Common Ground van Maze de Boer

NDSM Open met de spinnen van Jeroen Heester

| JAARVERSLAG 2016 | BESTUURSVERSLAG | 11

Vlotconcert van Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan

Hemeltjelief!

| JAARVERSLAG 2016 | BESTUURSVERSLAG | 12

Over het IJ Festival. Daarbij kiest het festival steeds sterker voor het bieden van een platform aan
nieuw talent en het bijdragen aan hun ontwikkeling als maker in het zoeken naar nieuwe theatertalen,
vormen en perspectieven op de stad en wereld. Dit werd deze editie helderder dan ooit en werd goed
opgepikt door publiek en pers. De samenwerking met café restaurant Pllek in het creëren van een
Festivalhart leverde binnen het programma een bijzondere ontmoetingsplek op.
Over het IJ 2016 bestond uit 10 containervoorstellingen, 10 reguliere voorstellingen, 7 voorstellingen
van nieuwe makers, 4 wijkmakers en 3 makers die deel uitmaakten van het Atelier (een samenwerking
tussen Oerol en Over het IJ Festival).
Noorderparkfestival (coalitie Noord) - 4 september 2016
Noorderparkfestival is hét festival voor en door Amsterdam-Noord. Het werd in 2016 voor de vierde
keer geproduceerd door Stichting IJ Producties in nauwe samenwerking met veel culturele partijen
binnen Amsterdam-Noord, waaronder de Stichting, de Noorderparkkamer, Tolhuistuin en de leden
van de Cultuurtafel Noord. Het festival wil de betrokkenheid van bewoners, instellingen en bedrijven
vergroten en een gratis kwalitatief hoogstaand festival bieden voor en door bewoners en organisaties
van Noord. Dat is wederom gelukt. Het festival toonde met de programmering een grote en kwalitatief
sterke aanwezigheid van theatermakers, dansgezelschappen, circusacts, muzikanten, kunstenaars
en kunstopleidingen in Amsterdam-Noord. Het festival wordt meer en meer een inspiratiebron en
ontmoetingsplek voor bewoners, ondernemers en creatieven en bereikt daarmee een zeer gemengd
publiek van zowel nieuwe als oude bewoners van het stadsdeel.
De opzet van het festival was dit jaar iets kleiner dan voorgaande jaren. Het bleek lastiger dan
voorheen om budget te verwerven. Voor fondsen is het festival te lokaal gericht en het Noordse
bedrijfsleven is lastig te mobiliseren. De iets meer intieme inrichting van het festival kwam de sfeer
overigens wel ten goede. Meer dan ooit kon het publiek (van jong tot oud) actief iets doen, bijdragen
en meewerken aan het programma. Met name veel jonge gezinnen wisten het festival te vinden, maar
ook de oudere Noordeling struinde de markt af, bezocht de bioscoop in de Noorderparkkamer en bleef
hangen bij het muziekpodium. Jongerenfestival #Zelfie was onderdeel van het festival en verzorgde
een programma voor jongeren, samengesteld door jongeren. De nieuwe opzet van het circus waarbij
werd gewerkt met twee circuspartijen uit Noord: Circus Kristal en TENT, was zeer succesvol.
Amsterdam Drawing - 22 tot en met 25 september 2016
Bij de jaarlijkse kunstbeurs Amsterdam Drawing draait het allemaal om werk op papier, of dat nu
schilderingen, collages of tekeningen zijn. De originele kunstwerken op papier zijn te zien én te koop.
Amsterdam Drawing werd in een vernieuwde opzet gepresenteerd: één grote tent, in plaats van
verschillende losse tenten, met een open, overzichtelijke plattegrond. De deelnemende galeries
droegen hoogwaardige presentaties bij en 30% procent van de deelnemers was afkomstig uit het
buitenland. De reacties in de pers waren positief, er verschenen twee inhoudelijke artikelen in NRC en
Het Parool.
ADE Sleep/Over - 19 tot en met 23 oktober 2016
Amsterdam Dance Event (ADE) is het grootste dansevenement ter wereld. Bijna alle hotelkamers en
hiervoor in Amsterdam beschikbare alternatieven zijn in deze periode volgeboekt. Met de ADE Sleep/
Over ontwikkelde de Stichting in samenwerking met WINK, ADE en CampSolutions een cross-over
tussen camping en festival. Bij deze piloteditie kon de bezoeker kiezen uit diverse ludieke slaaphutten,
caravans en yurts, gebruik maken van de hottubs van hoofdsponsor Jupiler en een divers programma
ervaren. De Nationale Opera presenteerde het volledige uitverkochte Before Present, een libretto
van componist Anat Spiegel en regisseur Sjaron Minailo. De speciaal voor de camping geplaatste
traditionele spiegeltent zat drie dagen vol met ADE University: een lezing en workshop programma
voor professionals uit de dance-industrie. In de avonden werden Noorderlicht en de spiegeltent
bespeeld door verschillende clubs uit binnen- en buitenland. Het festival kreeg veel persaandacht. De
pilot van ADE Sleep/Over was een goed begin en biedt potentie voor uitbreiding. Zo kan er nog meer
verbinding worden gezocht met culturele partijen. Juist dit geeft de kracht van het festival aan en
slaat de verbinding tussen de dancescene en kunst.
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4. ARCHITECTUUR EN ERFGOED
De NDSM-werf is een voormalige scheepswerf met bijzondere architectonische gebouwen en een rijke
historie. De Stichting investeert jaarlijks in diverse activiteiten die bijdragen aan het behoud en de
zichtbaarheid van de rijke identiteit van het gebied.
Eva de Klerk - Frame the city
In 1996 verscheen het boek De Stad als Casco, een stedenbouwkundige strategie waarin de
ontwikkeling van een stad van onderaf beschreven wordt. De bekendste representant van deze
strategie is de Kunststad in de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf. De Kunststad is geheel door
de gebruikers ontworpen, ontwikkeld én gebouwd volgens het Casco-concept. Stadspionier Eva de
Klerk wil een vervolg op dit boek schrijven, maar dan volgens de regels van stedenbouw anno nu.
De Stichting heeft met een financiële bijdrage de ontwikkeling van haar boek, dat in 2017 verschijnt,
ondersteund.
Tentoonstelling Tussen IJzer en Staal - 17 april tot en met 22 mei 2016
Op 27 februari 2016 bestond de NDSM precies 70 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd een
tentoonstelling gepresenteerd in Nieuw Dakota in samenwerking met NDSM Herleeft, Stichting
NDSM-werf, Rapenburgplaza en Hélène Min. Een multimediale installatie waarbij de twee
historische fasen van de werf – het verleden als scheepswerf en de periode erna als culturele z
 one
– samensmelten tot een elkaar versterkend geheel. Bezoekers werden door middel van video, licht,
fysieke objecten, geluid en hedendaagse kunstwerken van Hélène Min ondergedompeld in een
sfeer van de voormalige scheepswerf en ervaarden hoe het was om als arbeider op de scheepswerf
te werken. Opvallend was de diversiteit aan bezoekers. Zo waren er de vaste bezoekers van Nieuw
Dakota, maar ook veel voormalige scheepsbouwers en mensen uit het vak. In combinatie met
de oud werknemers, die zich hebben verenigd in Stichting NDSM Herleeft en Historische Archief
Tuindorp Oostzaan, ontstonden nieuwe verhalen en werden oude herinneringen opgehaald. Juist
deze s
 amenkomst van een diversiteit aan bezoekers zorgde voor een extra gelaagdheid in de
tentoonstelling
Ontwikkeling Manifest i.s.m. Michiel van Iersel
De programma’s van de Stichting zoals opgenomen in het artistieke beleid voor 2017-2020
concentreren zich sterk op de stedelijke ontwikkeling die de stad momenteel ondergaat en het
gentrificatie-debat dat daarmee verbonden is. In samenwerking met urbanist en curator Michiel
van Iersel wordt in dit kader de positie van de NDSM-werf ten opzichte van de stad en de wereld
onderzocht. Met de ontwikkeling van het manifest wordt de inhoudelijke positie en kennis met
betrekking tot dit vraagstuk versterkt, waardoor de Stichting dit bij de totstandkoming van het
programma scherp kan agenderen.
Concreet wordt met dit programma toegewerkt naar een manifest waarmee de Stichting in 2017
de openbaarheid zal zoeken, een publieke dialoog wil uitlokken en presentaties zal verzorgen in
verschillende media. Daarnaast is dit programma tevens het voortraject voor een conferentie die voor
2018 gepland staat.
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5. TALENTONTWIKKELING
De NDSM-werf is een proeftuin voor iedereen. Van kunstenaars die behoren tot de gevestigde orde
tot aan studenten van de academie. De Stichting vindt het daarom belangrijk om dit jonge talent
te stimuleren en hen de ruimte te geven op het NDSM terrein om hun kwaliteiten verder te kunnen
ontplooien. Samen met Stichting Over het IJ en DasArts maakt de Stichting deel uit van de c
 oalitie
Urban Playground van de 3 Package Deal van het AFK en geeft het binnen dit raamwerk jonge
makers de ruimte nieuw werk te produceren. In 2016 waren dit beeldend kunstenaar Rosa Sijben en
theatermaker Johannes Bellinkx. Tijdens 24HR Noord (28 oktober 2016), een evenementenprogramma
van I AMsterdam, kregen beide talenten de gelegenheid hun werk te presenteren op de NDSM.
Rosa Sijben
Rosa Sijben maakt sculpturen, installaties en performances waarbij zij zich richt op de sociale en
esthetische aspecten van objecten en acties. Ze heroverweegt de aard van het object en de actie en
vraagt dit ook van de kijker. In haar ‘situational choreographies’ onderzoekt Sijben de realiteit die
ontstaat wanneer kunst en leven overlappen.
Tijdens 24HR Noord presenteerde Rosa een massief houten object dat exact aan alle v
 ereisten
voor handbagage van bijna alle vliegmaatschappijen voldoet. In een performance vertelde
ze over de vliegreizen die ze met het object maakte, welke complicaties dat opleverde met
vliegtuigmaatschappijen, douaniers en andere dienstverleners, en de vele reacties die ze kreeg van
medereizigers op dit onbestemde object.
Johannes Bellinkx
Johannes Bellinkx maakt beeldend werk dat zich op het grensvlak van theater, beeldende kunst en
film beweegt, maar ook met een special interesse voor stedelijke bewegingen en de ervaring van de
stad. Op het NDSM-terrein ontwikkelde hij een nieuw werk Reverse, waarvoor hij samenwerkte met
audiovisueel ontwerper Dennis van Tilburg. In Reverse wordt het publiek middels een zintuiglijke
(geluids)route uitgedaagd zich over te geven aan een volledig nieuwe manier van voortbewegen,
namelijk door achteruit te lopen. Dit genereert een fysieke ervaring die de zintuigen prikkelt en
uitdaagt.
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Installatie tijdens What is Fashion?!

Micro Wave Frequenties van Tina Cake Line Solutions tijdens
Over het IJ festival
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Before Present van componist Anat Spiegel en regisseur Sjaron Minailo,
door de Nationale Opera tijdens ADE Sleep/Over

ADE Sleep/Over

ADE University in de spiegeltent van ADE Sleep/Over
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Installatie Rapenburgplaza tijdens de tentoonstelling Tussen
IJzer en Staal bij Nieuw Dakota

Sculpture Performance van Rosa Sijben
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6. EDUCATIE & JEUGD
Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige,
kritische en betrokken burgers. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van cultuur voor
onze samenleving, maar ook omdat culturele kennis en vaardigheden de fysieke en intellectuele
ontwikkeling van kinderen faciliteert en stimuleert. Het educatieve programma van de Stichting
richt zich vooral op het maken zelf. In samenwerking met verschillende partners worden workshops
georganiseerd die bij voorkeur aansluiten bij andere culturele activiteiten op de werf. Hierbij worden
kinderen gestimuleerd om zelf te bouwen, te knutselen en te fröbelen. Bij voorkeur met ongepolijste,
rauwe materialen.
NDSM Kinderatelier
In opdracht van de Stichting organiseert NDSM Kinderatelier ieder jaar een aantal workshops in de
schoolvakanties of in relatie tot een specifiek programma. Naar aanleiding van een thema en een
creatieve benaderingswijze gaan de kinderen zelf met het materiaal aan de slag.
− Workshop voorjaarsvakantie: ‘Bouw je eigen totemdier’ - 29 feb tot en met 2 maart 2016 
- Workshop herfstvakantie: ‘Bouw je eigen trekvogel’ - 17 tot en met 19 oktober 2016
In drie dagen werkten de kinderen - onder begeleiding van beeldend kunstenaars - aan een eigen
installatie. Vanaf de beginschets tot de uiteindelijke bouw. De workshops werden afgesloten met
een kleurrijke parade vol dansende en bewegende totems (voorjaar) en trekvogels (najaar) over de
NDSM-werf.
− Workshop boten bouwen - 1 tot en met 22 mei 2016
In de maand mei bestond de NDSM officieel 70 jaar. In het kader van dit jubileum organiseerde het
NDSM Kinderatelier vier workshop op de zondagmiddag. Door middel van diverse technieken en
experimenten onderzochten en bouwden kinderen aan alles dat vaart.
Buitenspeeldag - 8 juni 2016
Jaarlijks organiseert Nickelodeon de Buitenspeeldag. In heel Nederland gaat de televisiezender op
zwart en worden alle kinderen aangemoedigd om naar buiten te gaan. Op de NDSM-werf organiseert
de Stichting in samenwerking met Nickelodeon (onderdeel van VIACOM) het flagship evenement.
Nickelodeon verzorgt springkussens, LEGO en er lopen levensechte televisie-figuren rond zoals
Spongebob, Dora en de Ninja Turtles. De Stichting vult dit programma aan met meer werf-eigen
activiteiten gericht op zelf bouwen en creativiteit. Stichting Trammeland liet kinderen hutten bouwen,
Street Art Today verzorgde graffiti workshops en de bus van het Rijdend Avontuur zorgde voor een
theatrale invulling met limonade.
Bijdrage nieuwe tram Stichting Trammeland
In september 2016 sloeg bij Stichting Trammeland het noodlot toe: één van de twee historische
trammetjes brandde volledig af. Om Stichting Trammeland weer op de been te helpen is er een
bijdrage gedaan voor de aanschaf van een nieuwe tram. Deze zal in het voorjaar 2017 worden
geplaatst, waarna Trammeland haar activiteitenprogramma van kindertheaterworkshops zal
vervolgen.
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7. OVERIGE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE TRANSITIE
Ferrotopia
In 2014 is naar aanleiding van een aangenomen motie van Stadsdeel Noord gestart met de
ontwikkeling van een pop-up museum op de NDSM-werf. Na een selectieprocedure is s
 amenwerking
gezocht met Atelier van Lieshout, die een ontwerp heeft vervaardigd genaamd Ferrotopia: een
sculptuur in de publieke ruimte en pop-up museum in één, die ruimte biedt voor een uiteenlopend
programma van tentoonstellingen, workshops, lezingen, theater- en muziekvoorstellingen. Een
iconisch project dat de verbinding legt tussen het rijke verleden van de industriële revolutie en de
innovatieve kracht van het nieuwe maken.
In 2016 heeft de Stichting, ondanks een toekenning van het Mondriaan Fonds en toegezegde bijdragen
vanuit de gemeente Amsterdam, moeten besluiten haar plannen voor Ferrotopia bij te stellen op basis
van de beschikbare financiering en in samenwerking met Atelier van Lieshout, een alternatief voor te
bereiden zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke ambities, functies, impact en mogelijkheden
van het ontwerp.
Sociëteit Sexyland
In 2016 kreeg de Stichting de mogelijkheid om de voormalige Baanderij te huren. De Baanderij deed tot
begin 2016 dienst als ontmoetingscentrum voor voormalige scheepsbouwmedewerkers. De S
 tichting
heeft besloten om de huur over te nemen en de functie van bezoekerscentrum op artistieke wijze
voort te zetten. Als initiatiefnemer heeft de Stichting in samenwerking met Eddie the Eagle Museum
een concept ontwikkeld, dat uiteindelijk vorm heeft gekregen in de creatie van Sociëteit Sexyland. De
Sociëteit heeft 365 leden en ieder lid heeft de ruimte een dag ter beschikking om een programma te
ontwikkelen. Zo is er iedere dag iets anders te doen. Sexyland opende op 13 januari 2017 haar deuren.
NDSM Informatiecentrum
Naast Sociëteit Sexyland wordt in de Baanderij vanaf eind maart 2017 ook onderdak geboden aan
het NDSM informatiecentrum, een centraal punt waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de
NDSM-werf en de programmering. Vanuit dit informatiecentrum worden rondleidingen geïnitieerd,
wordt merchandise verkocht en zijn plattegronden en informatie over de werf verkrijgbaar.
Treehouse support
In 2016 heeft de Stichting ondersteuning verleend in de planvorming voor Treehouse 2.0, een
containerateliercomplex op te zetten door Stichting Treehouse. De Stichting heeft in dit kader
handvaten geboden om meer grip op het plan te krijgen en zo de kansen op een succesvolle uitvoering
daarvan te vergroten.
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Reverse van Johannes Bellinkx

NDSM Kinderatelier
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Buitenspeeldag

Stichting Trammeland tijdens 24HR Noord
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Sociëteit Sexyland van Eddie the Eagle Museum
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COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID
ONLINE COMMUNICATIE
Portal www.ndsm.nl
De website www.ndsm.nl is de online portal voor de werf. De huidige website voldoet niet langer
en vanuit - en in samenwerking met - Gebiedspromotie NDSM B.V. werkt de Stichting aan de
herontwikkeling van de identiteit en functionaliteit ervan. Deze herziening heeft als doel een groter
(internationaal) bereik te bewerkstelligen, de portal van meer gebruikersgemakken 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 de promotie van
het gehele gebied. De lancering van de nieuwe website staat in het tweede kwartaal 2017 gepland.

NETWERKEN
Naast diverse formele overlegstructuren met onder meer de gemeente Amsterdam en Mediawharf B.V.,
neemt de Stichting ook deel aan meer informele netwerken, zoals:
• Cultuurtafel Noord: een zes wekelijkse overlegstructuur met alle culturele partijen uit Noord. De tafel
komt op voor het belang van kunst te midden van de snelle groei en ontwikkeling van het stadsdeel.
Dit jaar hebben bijeenkomsten plaatsgehad in aanwezigheid van onder andere de gemeente
Amsterdam (Kunst en Cultuur), het AFK en ondernemersvereniging toerisme TOP. Hieruit zijn in
samenwerking met het AFK concrete stappen gezet voor de ontwikkeling van een nieuw Cultuurfonds
gericht op Noordse initiatieven.
• Platform Ontwikkelinstellingen (POI): vanuit dit platform wordt aandacht gevraagd voor de positie
van kleine en middelgrote culturele instellingen in Amsterdam die kunstenaars de ruimte geven nieuw
werk te ontwikkelen. Met POI wordt het belang van deze instellingen voor een volwaardige en dus
effectieve keten van talentontwikkeling in de kunstsector onder de aandacht gebracht.
• De NDSM-tafel: een informele bijeenkomst waarbij de Stichting, gemeente, projectontwikkelaar,
kunstenaars en commerciële partijen op de werf zitting nemen en waarin partijen vrijblijvend met
elkaar in gesprek gaan over gebeurtenissen en zaken die de NDSM aangaan, en dan met name in
relatie tot de stedelijke ontwikkeling in het gebied. Waar relevant, schuiven externe partijen aan.
• NDSM Energie: hier worden de mogelijkheden tot duurzame energie opwekking op de NDSM
onderzocht.
• Veban: ondernemersvereniging die thematische netwerkborrels voor ondernemers in Amsterdam
Noord organiseert.

EXTERNE REPRESENTATIE EN MEDIA
Delegatiereizen en overige buitenlandse representatie
Op uitnodiging van Burgermeester Eberhard van der Laan en Bureau Internationale Betrekkingen van
de gemeente Amsterdam, reisde Kim Tuin in juni 2016 met de delegatie Innovatie, Duurzaamheid en
Cultuur mee naar Buenos Aires en Sao Paulo. In Sao Paulo werden de contacten gelegd die h
 ebben
geleid tot de realisatie van het kunstwerk van Eduardo Kobra op de deuren van de Lasloods (zie
pagina 5 en 6).
In September 2016 was Tuin deelnemer aan de eerste kunst- en cultuurmissie van wethouder Kasja
Ollongren. Met een ruime delegatie van vertegenwoordigers uit het Amsterdamse culturele veld reisde
de wethouder naar New York met als doel de internationale banden van en met de cultuursector te
versterken. Naast nieuwe contacten, werd voor de Stichting tijdens deze reis een belangrijke volgende
stap gezet in het bestendigen van de samenwerking met het New Museum.
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Kim Tuin sprak in mei 2016 op uitnodiging op Artlab Milaan 2016 georganiseerd door BASE. BASE is
een stichting die zich inzet voor een innovatieve relatie tussen cultuur, economie, toekomstvisie en
het dagelijks leven. Tijdens een onderzoeksreis naar London in mei 2016 werden door de Stichting
belangrijke contacten gelegd met het bureau van The Mayor of London, the British Arts Council
en Nick Hartwright van Mill Co Projects die zich bezig houdt met de implementatie van culturele
broedplaatsen in London.
Media
In aanvulling op de uitgebreide media-aandacht voor het programma van de Stichting waaronder
Let Me Be Myself van Eduardo Kobra en de ADE Sleep/Over, verscheen in maart 2016 een interview
met directeur Kim Tuin in het tijdschrift Museum Visie. Hier gaat ze uitgebreid in op haar visie voor
het terrein, de richting van de toekomstige culturele programmering en het belang hiervan voor de
stad Amsterdam. Bestuurslid Kees van Ruyven publiceerde in Het Parool een ingezonden opiniestuk
in reactie op Koers 2025, waarbij hij het belang van de avontuurlijke NDSM voor een gezonde stad
beargumenteerd en benadrukt.
Onderzoek
In opdracht van de gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid nam Kim Tuin namens de NDSM
deel aan de studie-opdracht Sprong over het IJ. Deze studie beoogt materiaal te leveren op b
 asis
waarvan een bredere discussie kan worden ingezet over de verbindingen over het IJ, het effect hiervan
op de stad en op de ontwikkeling van Amsterdam Noord in het bijzonder. Er waren in totaal drie
projectgroepen uitgenodigd. Tuin werkte hierbij samen met landschapsarchitectenbureau Studio
Raaaf.
Curator Rieke Vos verzorgde namens NDSM een bijdrage aan LAB Broedplaatsen, een programma
georganiseerd door Bureau Broedplaatsen, waarin cursisten nieuwe strategieën uitwerken voor de
ontwikkeling van culturele broedplaatsen in Amsterdam.
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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 directeur 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 rolverdeling binnen het bestuur
en tussen het bestuur en de directie 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 benoemingscommissie die b
 estaat
uit leden die worden aangewezen door de constituerende partners van de Stichting (of hun
rechtsopvolgers). De maximale zittingsperiode is derhalve zes jaar. Bij een positiewisseling van g
 ewoon
lid naar voorzitter is een derde herbenoeming mogelijk; in dat geval is de maximale zittingsperiode
acht jaar.
Medio 2016 is Pjotr de Jong afgetreden als voorzitter van het bestuur van de Stichting in
overeenstemming met het rooster van aftreden. Per 1 juli 2016 is Thomas van Dalen, zelfstandig
organisatiestrateeg, benoemd als zijn opvolger. Ter versterking van de culturele expertise binnen
het bestuur is per diezelfde datum Bart Rutten aangesteld. Met deze aanstelling is het aantal
bestuursleden uitgebreid van vier naar vijf. Het bestuur van de Stichting, hun functie en n
 evenfuncties,
expertisegebieden, zittingstermijn en het rooster van aftreden is in het overzicht op pagina 27
opgenomen. Gegeven het specifieke expertisegebied van Kees van Ruyven is zijn zittingstermijn in
afwijking van de maximale zittingsperiode verlengd met één jaar.
Het bestuur kwam in 2016 vijfmaal bijeen en werkte volgens de aanbevelingen van de Governance
Code Cultuur. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de volgende onderwerpen:
•
Beleidsplan en aanvraag meerjarige subsidie Kunstenplan 2017-2020
•
Aanstelling nieuwe bestuursleden
•
Opzet en uitwerking transitieperiode en samenwerkingsverbanden
•
Zelfevaluatie bestuur en periodieke evaluatie Governance Code Cultuur
•
Functioneren en verlenging arbeidsrelatie directeur
•
Risicoanalyse
•
Fiscaliteit
•
Juridische procedure
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Naam

Thomas van
Dalen

Kees van Ruyven

Rutger van Uhm

Carolien
Ligtenberg

Bart Rutten

Functie

Zelfstandig
organisatiestrateeg.
Eigenaar Thomas
van Dalen Advies

Zelfstandig
adviseur gebiedsen stadsontwikkeling

Tot en met 2015
partner RA Baker
Tilly Berk

Architect
Eigenaar ZWIRT
Urbanism
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Stedelijk Museum

Relevante
nevenfuncties

- Voorzitter
bestuur
Stichting
Jeugdtheater
Amsterdam

- Lid 		
Maatschappijraad 		
Stadgenoot

-

- Trekker
Nederlandwordtanders,
platform
voor ruimtelijke
vernieuwing
(Rijksbouw	
meester)

- Lid bestuur
Stichting
Kunstvlaai

- Coördinator
Young 		
Innovators
voor het
College van
Rijksadviseur

- Lid programma
Raad
Nederlandse
Museum
Vereniging

- Lid van het
H(erbestem-	
mings)Team

- Bestuurslid
Stichting
Stansfield
Hooykaas

- Commissielid
DutchDesign
Award - 		
Commissie
Habitat

- Lid selectiecommissie
kunst in de
Noord Zuidlijn

- Voorzitter
bestuur
Stichting
Rusteloos
- Voorzitter
bestuur
Stichting de
Verdieping

- Bestuursvoorzitter Stichting
PlantageLab
- Bestuurslid
Stichting
Friends of Lviv

- Lid RvT De
Nieuwe Cultuurstichting

- Lid stuurgroep
Stichting
Behoud
Moderne Kunst

- Commissielid
De Verbeelding
- Jurylid
ABN AMRO
Kunstprijs 2016
Functie bestuur
stichting

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Relevant
expertisegebied

Beleid, strategie,
organisatie

Stedelijke
ontwikkeling,
openbaar bestuur

Financieel

Stedelijke
ontwikkeling

Cultureel

m/v

m

m

m

v

m

Datum aantreding
bestuur

1-7-2016

1-1-2011

19-6-2013

19-6-2013

1-7-2016

Einde huidige
zittingstermijn

1-7-2018

1-1-2018

19-6-2017

19-6-2017

1-7-2018

Uiterste datum
aftreden

1-7-2022

1-1-2018

19-6-2019

19-6-2019

1-7-2022
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GOVERNANCE CODE CULTUUR
In november 2016 is de herdruk van de Governance Code Cultuur verschenen. In deze nieuwe
versie zijn enkele aanpassingen gedaan voor de leesbaarheid en zijn enkele aandachtsgebieden
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
praktijkaanbevelingen van de GCC. Afwijkingen van de GCC worden beargumenteerd op basis van
afgewogen motieven en in het bestuursverslag van toelichting 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 dié 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, bevoegdheden en werkwijze
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk 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 directeur, daar waar
wenselijk geacht bijgestaan door leden van het bestuur.
In 2016 is door het bestuur in samenspraak met de directeur een risico-inventarisatie gemaakt
binnen de vier te onderscheiden risico-domeinen: strategie, governance, financieel en o
 perationeel.
Een weerslag hiervan, inclusief genomen beheersmaatregelen is opgenomen in de paragraaf
Risicoanalyse.
De afstand tussen de organisatie en de leden van het bestuur is klein. Dit maakt het mogelijk dat
medewerkers bij onregelmatigheden deze zonder risico voor hun positie kunnen melden aan de
bestuur. Penningmeester Rutger van Uhm is door het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon.
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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 toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis-en verblijfkosten. In 2016 zijn
onder deze noemer geen kosten gedeclareerd door leden van het bestuur.
Het bestuur bepaalt de bezoldiging van de directeur. Zij is per 1 augustus 2015 in dienst gekomen
bij de Stichting en per 1 september daaropvolgend benoemd tot directeur. De directeur heeft een
aanstelling voor bepaalde tijd tot en met 31 juli 2017. Over 2016 bedroeg het bruto jaarsalaris van de
directeur €67.202 (inclusief vakantietoeslagreservering). Per 1 augustus 2016 is het deeltijdcontract
(0.8 Fte) omgezet naar een fulltime dienstverband. Zij ontvangt daarnaast een telefoonvergoeding van
maximaal €75 per maand. De Stichting kent geen pensioenregeling.
Principe 5: Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar
Het bestuur heeft zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Sinds medio 2016 agendeert het bestuur de bestuursvergaderingen aan de
hand van een termijnagenda (jaarplanner). In 2016 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd, w
 aarbij
deskundigheid, werkwijze, onafhankelijkheid en betrokkenheid als ruim voldoende tot goed zijn
beoordeeld. De volgende aandachtspunten volgen uit evaluatie:
- Culturele diversiteit in de samenstelling van het bestuur, maar ook in het personeelbestand van
		 de Stichting.
- In het licht van de ambities uitgesproken in het beleidsplan voor 2017-2020 bestaat de behoefte
		 het bestuur op korte termijn te versterken met het expertisegebied marketing en communicatie.
- Kwaliteitsslag informatievoorziening op de website van de Stichting in combinatie met herziening
		 communicatiestrategie en online presentatie van de Stichting
- De relevantie van de externe benoemingscommissie voor bestuursleden, zoals
		 vastgelegd in de statuten van de Stichting, zal in 2017 separaat worden geëvalueerd. Deze 		
		benoemingscommissie kan overigens niet worden opgeheven zonder instemming van de leden
		 van de b
 enoemingscommissie.
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 m
 ogelijkheden tot flexibiliteit, waarbij de totale benoemingsduur waarborgen biedt voor de
continuïteit van bestuur.
De GCC stelt dat vacatures voor het bestuur openbaar dienen te worden gemaakt. De in 2017
aangetreden nieuwe leden van het bestuur zijn - in tegenstelling tot deze praktijkaanbeveling
- niet openbaar geworven, maar via het netwerk van de organisatie. Overigens heeft de
benoemingscommissie - onafhankelijk van het bestuur - deze aanstellingen goedgekeurd.
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 belangenverstrengeling. Het bestuur ziet hierop toe.
De aanbevelingen van principe 8 worden allen opgevolgd. Naast de hierover opgenomen
verhandelingen in het huishoudelijk reglement, wordt bij de aanstelling van bestuursleden onderzoek
verricht naar mogelijke belangenverstrengelingen. Daarnaast wordt bij de behandeling van de
agenda van de bestuursvergaderingen expliciet vastgesteld of hiervan feitelijk - of in schijn - sprake is.
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De nevenfuncties van de bestuursleden zijn opgenomen in de tabel op pagina 27.
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 tenminste 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 loonheffing. Deze opdrachten brengen
naar de mening van zowel het bestuur als de accountant de onafhankelijke controle niet in gevaar.

PERSONEEL
De Stichting heeft ultimo 2016 9 medewerkers in dienst (gemiddeld 2016: 5.9 Fte). Voor projecten
werkt de Stichting waar noodzakelijk met een flexibele schil. De transitie van de organisatie heeft in
combinatie met middellang ziekteverzuim van één van de medewerkers (niet werk gerelateerd) en een
in 2016 ontstane vacature geresulteerd in hoge werkdruk. Waar noodzakelijk zijn gedurende het jaar
de deeltijdafspraken van medewerkers bijgesteld en heeft de Stichting de opzet van de organisatie,
de functies en taken en verantwoordelijkheden kritisch geëvalueerd. Deze zullen op punten worden
aangepast om aan te sluiten op de doelstellingen en ambities voor de periode 2017-2020.
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RISICOANALYSE
In 2016 is door het bestuur in samenspraak met de directeur een risico-inventarisatie gemaakt
binnen de vier te onderscheiden risico-domeinen: strategie, governance, financieel en operationeel.
In deze paragraaf worden de belangrijkste risico’s inzichtelijk gemaakt met de hierop genomen
beheersmaatregelen.

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
- Het inrichten van de organisatie en afwegen
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 wijzingen 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

De Stichting is voor de succesvolle realisatie
van haar doelstellingen afhankelijk van
samenwerkingspartners.

Strategisch,
operationeel
en financieel

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

De Stichting maakt een transitie door die een
grote impact heeft op de organisatie en de
werkdruk.

Governance
en
operationeel

- Delen van doelstellingen

- Gestructureerde dialoog met stakeholders in
samenhang
- Bilaterale afspraken daar waar nodig.
- Lobby en beïnvloeding.

- Vieren van successen
- Transparantie
- Opzet duidelijk systeem van taken
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- Flexibele inzet van medewerkers

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.
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FINANCIËN
De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2016 is opgenomen op pagina 35
tot en met 51 van dit jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016, de staat
van baten en lasten over 2016 en het kasstroomoverzicht over 2016 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 €275.000 per jaar.
Naast deze inkomsten, genereert de Stichting inkomsten uit verhuur via de beheerafdeling.
Ten aanzien van haar programmeringsactiviteiten ontvangt de Stichting een subsidie van €119.870 per
jaar uit het kunstenplan 2013-2016 van de gemeente Amsterdam, Kunst en Cultuur (voorheen Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling). Deze subsidie uit het kunstenplan is in haar geheel beschikbaar
voor de programmering van festivalkunst, 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)inkomsten op projectbasis. Daarnaast g
 enereert
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 hieraan toegerekende
personeelskosten en algemene kosten) te financieren.
De inkomsten in 2016 bedroegen in totaal €975.000, tegenover begrote inkomsten van €922.000
en gerealiseerde inkomsten van €1.089.000 in 2015 (waarvan €137.000 gerelateerd aan SAIL2015).
Gecorrigeerd voor de baten van SAIL2015, stegen de inkomsten met circa €22.000 (2%) ten opzichte
van 2015 en kwamen zij €53.000 hoger uit dan begroting. Voor een analyse van de verschillen ten
opzichte van de begroting en ten opzichte van 2015 wordt verwezen naar de toelichting op de staat
van baten en lasten over 2016 (noot 9.1 en noot 9.2).

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 toe
		 gerekend aan de twee categorieën. 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 2016 circa
€308.000. De lasten programmering kwamen uit op €658.000. Een analyse van de verschillen ten
opzichte van de begroting en ten opzichte van 2015 is opgenomen in de toelichting op de staat van
baten en lasten (noot 9.3 tot en met 9.6).

BIJZONDERE BATEN
De Stichting heeft tot en met 2015 inzake de vooraftrek BTW een fiscale pro rata toegepast, waarbij de
subsidie uit onder meer het Kunstenplan, resulteerde in een aftrekbeperking. De Stichting is in 2016 in
samenspraak met KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs een onderzoek gestart naar de juistheid
van de toepassing van deze pro-rata methode en heeft op basis van de uitkomsten van dit onderzoek
suppletieaangiften ingediend voor de jaren 2011 tot en met 2015. De inspecteur heeft deze s
 uppleties
toegekend. De suppletie voor 2015 is reeds in 2016 ontvangen. De afrekening over de resterende jaren
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heeft plaatsgevonden in 2017. Na aftrek van de kosten van extern belastingadvies en vermeerderd
met heffingsrente tot en met 31 december 2016 heeft de suppletie geresulteerd in een bate (vòòr
vennootschapsbelasting) van circa €122.000.

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 maatschappelijk verantwoord en risicomijdend liquiditeitsbeheer en
houdt haar liquiditeiten aan bij Triodos Bank. De Stichting belegt niet in aandelen, derivaten of a
 ndere
financiële instrumenten, anders dan banktegoeden. Ultimo 2016 bedroeg het liquiditeitensaldo circa
€395.000 tegenover €162.000 ultimo 2015. Deze stijging kan deels worden toegeschreven aan een
kwaliteitsslag op het gebied van facturatie en debiteurenbeheer. Daarnaast volgt de stijging uit de
versterking van het eigen vermogen van de Stichting noodzakelijk voor het zekerstellen van haar
ambities voor de periode 2017-2020. Een deel van de liquiditeiten zal op korte termijn benodigd zijn
voor de realisatie van de pontaanlanding voor evenementen (zie noot 6 van de toelichting op de
balans per 31 december 2016). Voor een gedetailleerd inzicht in de kasstromen wordt verwezen naar
het kasstroomoverzicht over 2016 dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2016.

VERMOGENSPOSITIE
De algemene reserve moet de continuïteit van de bedrijfsvoering 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 2016 ad
€53.000 bedraagt het saldo ultimo 2016 circa €131.000.
Naast de hierboven genoemde algemene reserve bestaat het eigen vermogen van de Stichting per
31 december 2016 uit een bestemmingsreserve huisvesting ad €50.000 en een bestemmingsreserve
projecten ter grootte van €115.000. 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 2017.
De bestemmingsreserve projecten is in 2016 gevormd ter waarborg van de financiering van culturele
initiatieven, waaronder het project Ferrotopia in samenwerking met Atelier van Lieshout (AVL).
Door tegenvallende uitkomsten van fondsenwerving is dit project (nog) niet gerealiseerd in 2016. De
Stichting heeft AVL de opdracht verstrekt om binnen de financieringsmogelijkheden te komen tot
een alternatief ontwerp, waarbij zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de functies, impact en
mogelijkheden van het oorspronkelijke ontwerp.
In 2016 is de bestemmingsreserve projecten verhoogd met €50.000 vanuit de bestemming van het
saldo van baten en lasten, teneinde de financiering van de (culturele) ambities – ook bij gewijzigde en
zich wijzigende externe omstandigheden – zeker te stellen.
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VOORUITBLIK
Het eerste halfjaar 2017 zal, zoals in de voorgaande paragrafen reeds is geschetst, worden ingezet ter
afronding van het transitieproces.
Vanuit de beheer- en regietaak zien wij uit naar de oplevering van de Y-helling medio dit jaar en
worden alle zeilen bijgezet voor de realisatie van de pontaanlanding voor evenementen. Ook zet
de Stichting in op de organisatie van een pitch voor commerciële festivals met mogelijkheden voor
meerjarige afspraken.
Op het gebied van communicatie zetten we in op de afronding van de herontwikkeling van de
portal ndsm.nl in samenwerking met de projectontwikkelaar van het gebied en de opening van het
informatiecentrum in de Baanderij.
De organisatie zal op korte termijn worden versterkt met een zakelijk leider, waarvoor het
wervingsproces ten tijde van de opmaak van dit jaarverslag reeds is ingezet. Concrete stappen zullen
worden gemaakt in het kader van de (her)huisvesting van de Stichting.
Met de opening van Sexyland is de eerste stap gezet in de versterking van het programma dat de
werf biedt. De uitwerking van het alternatieve plan en ontwerp voor Ferrotopia staat gepland in de
eerste helft van 2017. De kinetisch kunstenaar Jim Whiting - oorspronkelijk uitgenodigd in het k
 ader
van F
 errotopia - komt al wel in 2017 naar de NDSM, om hier enkele maanden als resident nieuw werk
te maken dat in het vroege najaar voor publiek opengesteld zal worden. Daarnaast zijn wij met
samenwerkingspartners in verschillende stadia van onderhandeling ten behoeve van de realisatie van
ons programma.
Ook zal de Stichting zich in 2017 nog meer dan voorheen profileren als publieke stem in het complexe
vraagstuk van stedelijke ontwikkeling, het belang van vrije, creatieve ruimte en van de NDSM voor
de groeiende stad. In het kader daarvan kijken wij uit naar de presentatie van het manifest en een
interdisciplinaire Summerschool in aanloop naar een internationale conferentie over Stedelijke
Vrijheid in mei 2018.
Samen met de recente start van de bouwwerkzaamheden achter de IJkantine, belooft 2017 een jaar
vol dynamiek en beleving te worden. Voor de Stichting, de community, de (omliggende) bewoners van
het gebied en voor de bezoekers van de werf.
Amsterdam, 14 april 2017
Namens het bestuur van Stichting NDSM-werf
Thomas van Dalen					Rutger van Uhm
(voorzitter) 						(penningmeester)
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Jaarrekening 2016
Balans per 31 december 2016
(Na bestemming van saldo van baten en lasten)
ACTIVA

noot

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

31 december
2016
€

31 december
2015 *)
€

25.595
25.595

39.552
39.552

3.1
3.2
3.3

38.880
114.861
8.989
162.730

110.567
10.145
120.712

4

394.677

161.617

583.002

321.881

3

Handelsdebiteuren
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

31 december
2016
€

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

5
5.1
5.2

31 december
2015
€

130.573
165.000
295.573

77.426
115.000
192.426

VOORZIENINGEN

6

95.000

-

LANGLOPENDE SCHULDEN

7

-

5.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Programmaverplichtingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

8
28.507
32.100
29.429
6.000
96.393
192.429

22.192
12.721
21.921
1.000
66.621
124.455

583.002

321.881

TOTAAL PASSIVA

8.1
8.2
8.3

*) presentatie aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
noot

Baten fysiek beheer
Bijdrage Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord
Overige bijdragen en inkomsten

9.1

Baten programmering
Subsidie Gemeente Amsterdam Kunstenplan
Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord
Opbrengsten verhuur
Cultuurbijdragen
Opbrengsten SAIL
Publieksopbrengsten
Overige opbrengsten

9.2

TOTAAL BATEN

2016
€

begroting
2016
€

2015
€

145.000
130.000
81.779
356.779

147.000
130.000
90.300
367.300

145.000
130.000
108.691
383.691

119.870
20.000
390.402
27.312
8.280
52.261
618.125

120.000
20.000
307.000
32.500
4.000
71.300
554.800

119.870
25.000
335.880
27.312
136.654
1.922
58.712
705.350

974.904

922.100

1.089.041

Lasten fysiek beheer
Activiteitenlasten fysiek beheer
Personeelskosten
Algemene kosten

9.3
9.5
9.6

167.608
114.249
26.287
308.144

197.000
118.800
33.000
348.800

206.829
122.370
41.638
370.837

Lasten programmering
Activiteitenlasten programmering
Personeelskosten
Algemene kosten

9.4
9.5
9.6

383.131
226.395
48.484
658.010

356.800
223.200
62.000
642.000

406.166
224.898
63.255
694.319

966.154

990.800

1.065.156

TOTAAL LASTEN
BIJZONDERE BATEN

3.2

- p.m.

121.888

-

SALDO VAN BATEN EN LASTEN VOOR BELASTINGEN
Vennootschapsbelasting

130.638
-27.491

-68.700
13.740

23.885
-4.777

SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA BELASTINGEN

103.147

-54.960

19.108

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemmingsreserve projecten
Algemene reserve

50.000
53.147
103.147
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15.000
4.108
19.108

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

noot

SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA BELASTINGEN
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa
- afwaardering financiële vaste activa
- nog te ontvangen BTW suppletie 2011-2014
- dotatie/ (vrijval) voorziening

1
2
3.2
6

Veranderingen in werkkapitaal
- mutatie vorderingen en overlopende activa
- mutatie kortlopende schulden
TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2016
€

2015
€

103.147

19.108

16.583
1.850
-114.187
95.000

15.767
1.800
-36.000

72.168
67.975
242.536

33.182
-47.803
-13.946

Investeringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

1
2

-2.626
-1.850
-4.476

-7.541
-7.541

Aflossing langlopende lening
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

7

-5.000
-5.000

-5.000
-5.000

233.060
161.617
394.677

-26.487
188.104
161.617

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
Saldo liquide middelen 1 januari
SALDO LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER

4
4
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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 initiatiefnemer 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 partners). De benoeming van de bestuursleden behoeft, door middel
van een door hen aangestelde benoemingscommissie, de goedkeuring van deze partners (of hun
rechtsopvolgers). De directeur wordt benoemd door het bestuur.

VERSLAGGEVINGSPERIODE
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode 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.
De Stichting ontving tot en met 2016 meerjarige subsidie van de gemeente Amsterdam in het kader
van het Kunstenplan 2013-2016, waarop de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA 2013)
en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. Deze meerjarige subsidiebeschikking kent een
begrotingsvoorbehoud. Jaarlijks wordt de subsidie voor het kalenderjaar toegekend. Voor 2016 is met
dagtekening 23 december 2015 een subsidiebeschikking afgegeven voor een bedrag van €119.870.
De subsidierelatie met de gemeente Amsterdam (Kunst en Cultuur) is per 31 december 2016 formeel
beëindigd. Op 1 februari 2016 is door de Stichting een aanvraag voor meerjarige structurele financie
ring ingediend bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst, als uitvoeringsorgaan van het kunstenplan
2017-2020. In augustus 2016 is op deze aanvraag positief besloten.
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 lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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 economische 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 aanwijzingen
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 behandeling
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 g
 ewaardeerd
tegen de geamortiseerde 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 opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
De bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderd voor specifieke doelstellingen die
in de toelichting op de balans 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 verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen w
 aarschijnlijk
geheel of gedeeltelijk 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 wikkelen.
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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 rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of 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 ontvanger van de bijdrage, zodanig dat een in rechte afdwingbare 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 vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting 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 voorwaarden.
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 toepassing.
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 winstbelastingen en latente belastingen. De over het
boekjaar verschuldigde of verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen respectievelijk
te ontvangen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale
faciliteiten, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum en
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Voor tijdelijke verschillen
tussen de fiscale waardering 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 verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet
langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel 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 2016
1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de post materiële vaste activa is als volgt:

Evenementen
Nutsvoorziening
€

Inventaris
€

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2015
Investeringen 2015
Afschrijvingen 2015

10.485
-2.097

28.715
7.541
-12.180

8.578
-1.490

47.778
7.541
-15.767

Stand per 31 december 2015
Investeringen 2016
Afschrijvingen 2016

8.388
-2.097

24.076
2.626
-12.996

7.088
-1.490

39.552
2.626
-16.583

Stand per 31 december 2016

6.291

13.706

5.598

25.595

Huisvesting
€

Projecten
€

Totaal
€

Stand
per 1 januari 2015 voor materiële vaste activa
100.000is 5 jaar. Investeringssubsidies
100.000 worden in mindering
De
afschrijvingstermijn
Herbestemming 2015
-50.000
50.000
gebracht op de aanschafwaarde. De totale cumulatieve aanschafwaarde en de totale
cumulatieve
Dotatie uit bestemming van saldo
afschrijvingen
per 31over
december
2016 bedragen r espectievelijk
€83.571 en €57.976
(31 december 2015:
15.000
15.000
van baten en lasten
2015
€82.746 en €43.194).
Stand per 31 december 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
2van
FINANCIËLE
VASTE
baten en lasten
overACTIVA
2016
Stand per 31 december 2016

DEELNEMINGEN

50.000

65.000

115.000

-

50.000

50.000

50.000

115.000

165.000

De Stichting heeft een 10% aandelenbelang in de vennootschap Gebiedspromotie NDSM B.V., te
Amsterdam. Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening was de jaarrekening 2016 van
Gebiedspromotie NDSM B.V. nog niet beschikbaar. Op basis van het negatieve
€ eigen vermogen van de
BV per 31 december 2015 ad €167.634 is de deelneming afgewaardeerd tot nihil.
Stand per 1 januari 2015
73.318
De
Stichting
heeft aanvan
Gebiedspromotie
NDSM B.V. een lening verstrekt (2016: extra financiering
Dotatie
uit bestemming
saldo
van
Over
deover
lening
wordt 5,5% rente gerekend. Er zijn geen zekerheden
overeengekomen.
4.108
van€1.850).
baten en
lasten
2015
De
l

ening,
inclusief
opgebouwde
rente
bedraagt
per
31
december
2016
€18.560
(31 december 2015:
Stand per 31 december 2015
77.426
€15.807). De lening is afgewaardeerd tot nihil.
Dotatie uit bestemming van saldo
van baten en lasten over 2016

Stand per 31 december 2016

53.147
130.573
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3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
3.1 HANDELSDEBITEUREN

31 december
2016
€
Handelsdebiteuren
Voorziening voor oninbaarheid

31 december
2015
€

43.554
-4.674

117.344
-6.777

38.880

110.567

31 december
31 december
2016
2015
De vordering uit hoofde van belastingen bestaat uit terug te vorderen omzetbelasting volgend uit de
€
€

3.2 BELASTINGEN

reguliere aangifte over het vierde kwartaal 2016 ad €675 en een bedrag van €114.187 uit hoofde van
Te ontvangen
subsidiesover de kalenderjaren 2011-2014. De Stichting heeft tot en
- met 2015 inzake
2.500 de
ingediende
suppleties
Waarborgsom
huur
3.125
vooraftrek BTW een fiscale pro rata toegepast, waarbij de subsidie uit onder meer het K
 unstenplan,
Overige
vorderingen
en
overlopende
activa
5.864
7.645
resulteerde in een aftrekbeperking. De Stichting is in 2016 in samenspraak met KPMG Meijburg & Co
belastingadviseurs een onderzoek gestart naar de juistheid van de toepassing
8.989 van deze pro-rata
10.145
methode en heeft op basis van de uitkomsten van dit onderzoek suppletieaangiften ingediend voor
de jaren 2011 tot en met 2015. De inspecteur heeft deze suppleties
voor 2015 is
31toegekend.
december De suppletie
31 december
reeds in 2016 ontvangen. De suppleties voor de resterende jaren worden
2017.
2016 afgerekend in2015
31 december
€

31 december
€

Na aftrek van de kosten van extern belastingadvies en vermeerderd2016
met heffingsrente2015
tot en met
Kas
1.215
390
31
december 2016 heeft de suppletie geresulteerd in een bate (vòòr vennootschapsbelasting)
van
€
€
Banktegoeden
393.462
161.227
€121.888. Dit bedrag is in de staat van baten en lasten over 2016 verantwoord onder de post bijzondere
Handelsdebiteuren
43.554
117.344
baten.
394.677
161.617
Voorziening voor oninbaarheid

3.3 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Te
ontvangen subsidies
Loonheffing
Waarborgsom huur
Overige vorderingen en overlopende activa

-4.674

-6.777

38.880

110.567

31 december
2016
31 december
€
2016
20.271
€
9.1583.125
29.429
5.864

31 december
2015
31 december
€
2015
4.777
€
6.494
2.500
10.650
21.921
7.645

8.989

10.145

31 december
31 december
31 december
31 december
2016
2015
2016
2015
€
€
€
€
Alle
vorderingen en
met
uitzondering van de waarborgsom huur ad €3.125 hebben
van korter
Vakantietoeslag
-dagen
26.700 een looptijd
11.690
dan
één jaar.
Kas
1.215
390
Vooruitgefactureerde
bedragen
12.430
16.316
Banktegoeden
393.462
161.227
Nog te ontvangen afrekening gemeente Amsterdam
12.201
15.278
Overige

45.062
394.677

23.337
161.617

96.393

66.621

31 december
2016
€
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing

31 december
2015
€

20.271
9.158

4.777
6.494
10.650

29.429

21.921
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Evenementen
Nutsvoorziening
€

Te ontvangen subsidies
Waarborgsom huur
Stand per 1 januari 2015
4 LIQUIDE
OverigeMIDDELEN
vorderingen en overlopende activa

31 december
31 december
2016
2015
Inventaris €
Vervoer€ Totaal
middelen
€ -

€

€ 2.500

3.125
8.578
5.864

-

Investeringen 2015
Afschrijvingen 2015

10.485
-2.097

28.715
7.541
-12.180

Stand per 31 december 2015
Investeringen 2016
Afschrijvingen 2016

8.388
-2.097

24.076
7.088
39.552
31 december
2.626
-31 december
2.626
2015-16.583
-12.996 2016
-1.490

Stand per 31 december 2016

6.291

13.706

Kas
Banktegoeden
Huisvesting
€

Projecten
€

Stand per 1 januari 2015
Herbestemming 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
van baten en lasten over 2015

100.000
-50.000

Stand per 31 december 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
5.1 ALGEMENE RESERVE
van baten en lasten over 2016
Vennootschapsbelasting

50.000

65.000

-

50.000

Stand per 31 december 2016
Omzetbelasting
Loonheffing

50.000

115.000

-

5 EIGEN VERMOGEN

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

47.778
7.645
7.541
10.145
-15.767

-

8.989
-1.490

€

5.598

€

25.595

1.215
393.462

390
161.227

Totaal
€

161.617

394.677

50.000

100.000
-

31 december15.00031 december
15.000
2016
€

115.000

2015
€

50.000
20.271
165.000
9.158

4.777
6.494
10.650

29.429

21.921

€
Stand per 1 januari 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
van baten en lasten over 2015
Stand per 31 december 2015

31 december73.31831 december
2016
2015
4.108
€
€

Vakantietoeslag en -dagen
Dotatie uit bestemming van saldo
Vooruitgefactureerde
bedragen
van baten en lasten over
2016
Nog te ontvangen afrekening gemeente Amsterdam
Stand per 31 december 2016
Overige

77.426

26.700
12.430
53.147
12.201
130.573
45.062

11.690
16.316
15.278
23.337

96.393

66.621

De algemene reserve moet de continuïteit van de bedrijfsvoering 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 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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Nutsvoorziening
€

middelen
€

€

€

Stand per 1 januari 2015
Investeringen 2015
Afschrijvingen 2015

10.485
-2.097

28.715
7.541
-12.180

8.578
-1.490

47.778
7.541
-15.767

Stand per 31 december 2015
Investeringen 2016
Afschrijvingen
2016
5.2
BESTEMMINGSRESERVES

8.388
-2.097

24.076
2.626
-12.996

7.088
-1.490

39.552
2.626
-16.583

13.706

5.598

25.595

Het
verloop
van de bestemmingsreserves
is als6.291
volgt:
Stand
per 31 december
2016

Huisvesting
€

Projecten
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2015
Herbestemming 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
van baten en lasten over 2015

100.000
-50.000

50.000

100.000
-

-

15.000

15.000

Stand per 31 december 2015
Dotatie uit bestemming van saldo
van baten en lasten over 2016

50.000

65.000

115.000

-

50.000

50.000

Stand per 31 december 2016

50.000

115.000

165.000

€ met de oorspronkelijk in
De bestemmingsreserve ‘huisvesting’ is in het verleden gevormd in verband
2015
verhuizing.
Gegeven de transitie waarin de Stichting zich momenteel
bevindt, worden
Standgeplande
per 1 januari
2015
73.318
Dotatie
uit bestemming van saldo
deze
huisvestingsplannen
opnieuw beoordeeld. Een reserve van €50.000 wordt vooralsnog in het licht
4.108
van baten
en lasten over 2015
van
deze herbeoordeling
afdoende geacht.
Stand per 31 december 2015

77.426

De
Stichting
heeft hetvan
jaarsaldo
2016 aangegrepen als transitiejaar om het culturele profiel van de werf
Dotatie
uit bestemming
53.147
van
baten en lasten
over 2016naar de realisatie van een programma met impact
te
versterken:
een transitie
waarin de unieke
iStand
dentiteit
van
de werf 2016
verankerd ligt. Dit vergt voorbereiding van projecten130.573
en programma’s, het
per 31
december
consolideren van oude en nieuwe samenwerkingsverbanden en het (her)definiëren en communiceren
van de eigen rol. Deze transitie vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. De projecten, w
 aarvoor
de bestemmingsreserve was gevormd in 2015, zijn in 2016 nog niet uitgevoerd, maar zullen naar
verwachting in 2017 bestendigd worden. Daarnaast acht de Stichting het noodzakelijk deze
bestemmingsreserve projecten te versterken, teneinde de financiering van haar ambities – ook bij
gewijzigde en zich wijzigende externe omstandigheden – zeker te stellen.

6 VOORZIENINGEN
Een deel van de evenementen op de NDSM-werf Oost zal - afhankelijk van het aantal bezoekers en
de inschatting van mobiliteitsstromen - vanaf 2017 op basis van vergunningsvereisten niet langer
gebruik kunnen maken van de pontaanlanding die door het GVB wordt ingezet voor het reguliere
personenvervoer. De Stichting is genoodzaakt – ten behoeve van de continuïteit van evenementen
op de werf – een separate pontaanlanding te realiseren, die alleen voor het hiervoor genoemde doel
kan worden ingezet. Op basis van kostenramingen en de inschatting van toekomstige bijdragen van
derden is de Stichting genoodzaakt een voorziening van €95.000 te vormen voor de hiermee gepaard
gaande verwachte uitstroom van middelen.
De in het kasstroomoverzicht in de vergelijkende cijfers over 2015 verantwoorde vrijval voorzieningen
van €36.000 was gerelateerd aan SAIL 2015.

7 LANGLOPENDE SCHULDEN
De renteloze lening van Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voorheen: Buro Noordwaarts)
is in 2016 volledig afgelost.
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Voorziening voor oninbaarheid
Overige vorderingen en overlopende activa

8Kas
KORTLOPENDE SCHULDEN

Banktegoeden
Te ontvangen subsidies
8.1
BELASTINGEN
Waarborgsom
huurEN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Overige vorderingen en overlopende activa

-4.674
5.864
38.880
8.989

-6.777
7.645
110.567
10.145

31 december
2016
31 december
€
2016
€ 1.215

31 december
2015
31 december
€
2015
€
390

393.462
394.677
3.125
5.864

161.227
2.500
161.6177.645

8.989

10.145

31 december
31 december
2016
2016
€
€
Vennootschapsbelasting
Kas
Omzetbelasting
Banktegoeden
Loonheffing

31 december
31 december
2015
2015
€
€

20.271
1.215
393.462
9.158
394.677
29.429

31 december
31 december
2016
2016
€
€

8.2 OVERIGE SCHULDEN

4.777
390
6.494
161.227
10.650
161.617
21.921

31 december
31 december
2015
2015
€
€

De
post overige schulden
nog niet afgewikkelde
Vakantietoeslag
en -dagenper 31 december 2016 bestaat uit ontvangen en
26.700
11.690
Vennootschapsbelasting
20.271
4.777
wVooruitgefactureerde
aarborgsommen in bedragen
relatie tot afgesloten verhuurcontracten.
12.430
16.316
Omzetbelasting
Nog te ontvangen afrekening gemeente Amsterdam
Loonheffing
8.3
OVERLOPENDE PASSIVA
Overige

12.201
9.158
45.062
29.429
96.393

31 december
2016
€
Vakantietoeslag en -dagen
Vooruitgefactureerde bedragen
Nog te ontvangen afrekening gemeente Amsterdam
Overige

6.494
15.278
10.650
23.337
21.921
66.621

31 december
2015
€

26.700
12.430
12.201
45.062

11.690
16.316
15.278
23.337

96.393

66.621
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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. 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.
De Stichting heeft in 2016 van het Mondriaan Fonds een subsidie van €125.000 toegekend gekregen
vanuit de regeling Opdrachtgeverschap voor de totstandkomingskosten van het kunstproject
Ferrotopia.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Eind 2016 is de Stichting gedaagd in een kort geding aangespannen door een derde partij (eiser).
De voorzieningenrechter civiel van de rechtbank Amsterdam heeft begin 2017 ten gunste van de
Stichting vonnis gewezen. Hiertegen heeft eiser in februari 2017 hoger beroep ingesteld. De uitkomst
van het hoger beroep en de financiële consequenties die daaruit mogelijk kunnen voortvloeien voor de
Stichting zijn op het moment van samenstelling van de jaarrekening niet in te schatten.
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 bedraagt €12.500 en zal voor
het eerst per 1 augustus 2017 worden geïndexeerd. De huurovereenkomst is aangegaan voor een
periode van 1 jaar en 5 maanden. Na het verstrijken van deze periode bestaat de mogelijkheid deze
overeenkomst tot en met 31 december 2020 te verlengen. De ruimte is door de Stichting met ingang
van 2017 om niet ter beschikking gesteld aan Vereniging Sociëteit Sexyland.
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Overige personele kosten

Huisvestingskosten
Allocatie aan:
Kantoorkosten
Fysiek beheer *)
Reis
en verblijfkosten
Programmering
**)
Communicatiekosten
Overige kosten

15.427
2016
340.644
€

15.000
2016
342.000
€

33.370
2015
347.268
€

21.130
16.482
114.249
9.653
226.395
7.917
340.644
19.589

25.000
19.000
118.800
10.000
223.200
15.000
342.000
26.000

28.595
18.069
122.370
5.587
224.898
12.507
347.268
40.135

74.771 VAN BATEN
95.000
TOELICHTING OP DE STAAT
EN
LASTEN
OVER 2016
Allocatie
aan:
*) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €86.515

104.893

gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €81.753)

**) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €175.245

Fysiek beheer
Programmering

gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €163.199)

9.1 BATEN FYSIEK BEHEER

Bijdrage Gemeente Amsterdam, Grond en
Ontwikkeling
Huisvestingskosten
Bijdrage
Gemeente Amsterdam, Noord
Kantoorkosten
Overige
bijdragen
en inkomsten
Reis en verblijfkosten
Communicatiekosten
Overige kosten

26.287
48.484

33.000
62.000

41.638
63.255

74.771

95.000

104.893

2016
2016
€
€

begroting
begroting
2016
2016
€
€

2015
2015
€
€

145.000
21.130
130.000
16.482
81.779
9.653

147.000
25.000
130.000
19.000
90.300
10.000

145.000
28.595
130.000
18.069
108.691
5.587

7.917
356.779
19.589

15.000
367.300
26.000

12.507
383.691
40.135

74.771
2016
€

begroting
95.000
2016
€

104.893
2015
€

111.196
2016
56.412
€

139.000
begroting
2016
58.000
€

116.574
201521.412
€ 68.843

167.608
119.870
20.000
164.881
390.402
2.727
27.312
167.6088.280
52.261

206.829
119.870
25.000
199.399
335.880
7.430
27.312
206.829
136.654
1.922
58.712

618.125
2016
€

197.000
120.000
20.000
307.000
32.500
4.000
71.300
begroting
554.800
2016
€

705.350
2015
€

57.331
201695.000
€ 44.764
111.196
154.619
31.417
56.412
383.131
167.608

30.000
begroting
2016
59.000
€
139.000
204.000
63.800
58.000
356.800
197.000

32.857
2015
55.217
€
112.946
116.574
142.615
21.412
62.531
68.843
406.166
206.829

Allocatie aan:
Fysiek beheer
26.287
33.000
41.638
Subsidie
Gemeente Amsterdam
De bijdragen Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling
en Gemeente
Amsterdam, Noord
zijn
119.870
120.000
119.870
Kunstenplan
Programmering
48.484
62.000
63.255
jaarlijkse
bijdragen
volgend
uit
de
overeenkomst
Fysiek
Beheer
NDSM-werf.
Deze
overeenkomst
is op
Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord
20.000
20.000
25.000
74.771
95.000
104.893
1Opbrengsten
januari 2010 verhuur
ingegaan en loopt tot en met 31 december
2019. Tot en met
2016 zijn de bijdragen
390.402
307.000
335.880niet
geïndexeerd.
Cultuurbijdragen
27.312
32.500
27.312
Opbrengsten SAIL
136.654
begrotingbegroting is met name
De
daling van de overige bijdragen en inkomsten ten opzichte
Publieksopbrengsten
8.280 van 2015 en
4.000
1.922
2016
2016
2015
toe
te schrijven
aan wijzigingen in de locatieverhuur van
een deel van
het
terrein ten behoeve
van
Overige
opbrengsten
52.261
71.300
58.712
€
€ een deel van de
€ markten
de IJhallen. Door de bouwkundige situatie van de Lasloods,
heeft in 2016
618.125
554.800
705.350
Gemeente
Grond
en
gBijdrage
rootschalig
op hetAmsterdam,
buitenterrein
plaatsgevonden.
De inkomsten uit deze verhuur zijn verantwoord
147.000
145.000
Ontwikkeling
onder
Baten programmering - opbrengsten verhuur. 145.000
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord
130.000
130.000
130.000
begroting
Overige
bijdragen
en
inkomsten
81.779
90.300
108.691
9.2 BATEN PROGRAMMERING
2016
2016
2015
356.779
367.300
383.691
€
€
€
Schoon, heel en veilig
Groot onderhoud
Overige kosten
Subsidie Gemeente Amsterdam
Kunstenplan
Uitsplitsing:
Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord
Activiteitenlasten materieel
Opbrengsten verhuur
Activiteitenlasten personeel
Cultuurbijdragen
Opbrengsten SAIL
Publieksopbrengsten
Overige opbrengsten

Kosten evenementen
Voorziening pontaanlanding
Vrijhaven
SAIL
Schoon, heel en veilig
Culturele activiteiten
Groot onderhoud
Overige
Overige kosten

Uitsplitsing:
Uitsplitsing:
Activiteitenlasten
Activiteitenlasten materieel
materieel
Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
personeel
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164.881
352.434
2.727
30.697

199.399
346.433
7.430
59.733

167.608
383.131

206.829
406.166

Allocatie aan:
Fysiek beheer
Programmering

26.287
48.484

33.000
62.000

41.638
63.255

74.771

95.000

104.893

begroting

De subsidiebaten Gemeente Amsterdam betreft de
bijdrage vanuit het
2016
2016Kunstenplan 2013-2016.
2015
€

€

€

De
subsidie
Gemeente
Amsterdam,
Noord
Bijdrage
Gemeente
Amsterdam,
Grond
en betreft een subsidiebijdrage voor het Vrijhaven evenement
dat
op Koningsdag op de werf wordt georganiseerd. 145.000
147.000
145.000
Ontwikkeling
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord

130.000

130.000

130.000

De
opbrengsten
uiten
verhuur
volgen uit de tijdelijke verhuur
van het buitenterrein
Overige
bijdragen
inkomsten
81.779
90.300 aan commerciële
108.691 en
culturele festivals die plaatsvinden op de werf. De hoogte van de inkomsten wordt bepaald door het
356.779
367.300
383.691
aantal en het soort evenementen en zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het aantal b
 ezoekers.
In 2016 zijn een aantal festivals op de werf geconfronteerd met dalende bezoekersaantallen, en zelfs
begroting
in het geval van Damaris met de noodzaak tot annulering. Dat de inkomsten alsnog zijn gestegen
2016
2016
2015
ten opzichte van 2015 (en begroting 2016) kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de met
€
€
€
ingang van 2016 georganiseerde buitenmarkten op de werf.
Subsidie Gemeente Amsterdam
119.870
120.000
119.870
Kunstenplan
De cultuurbijdragen betreffen bijdragen van huurders op de werf aan culturele evenementen op de
Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord
20.000
20.000
25.000
werf. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal verhuurde vierkante meters vloeroppervlak.
Opbrengsten verhuur
390.402
307.000
335.880
Cultuurbijdragen
27.312
32.500
27.312
In 2015 heeft de Stichting een evenement geproduceerd in het kader van SAIL. Uit bijdragen van
Opbrengsten SAIL
136.654
derden en uit parkeerinkomsten heeft de Stichting in totaal €136.654 aan baten gerealiseerd.
Publieksopbrengsten
8.280
4.000
1.922
Overige opbrengsten
52.261
71.300
58.712

9.3 ACTIVITEITENLASTEN FYSIEK BEHEER

618.125

2016
€
Schoon, heel en veilig
Groot onderhoud
Overige kosten

Uitsplitsing:
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

554.800

begroting
2016
€

705.350

2015
€

111.196
56.412

139.000
58.000

116.574
21.412
68.843

167.608

197.000

206.829

164.881
2.727

199.399
7.430

167.608

206.829

2016
€

begroting
2016
€

2015
€

De activiteitenlasten betreffen de direct aan de activiteit fysiek beheer toewijsbare kosten. De daling
Kosten evenementen
57.331
30.000
32.857
ten opzichte van 2015 is met name het gevolg van in 2015 voor rekening van de Stichting uitgevoerd
Voorziening pontaanlanding
95.000
eenmalig groot onderhoud en uitgevoerd onderhoud aan de door de Stichting verhuurde loodsen.
Vrijhaven
44.764
59.000
55.217
De daling ten opzichte van begroting is deels gerelateerd aan grootschalige (her-) ontwikkelingen op
SAIL
112.946
het terrein, die buiten de beheeropdracht van de Stichting vallen.
Culturele activiteiten
Overige

154.619
31.417

204.000
63.800

142.615
62.531

Uitsplitsing:
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

352.434
30.697

346.433
59.733

383.131

406.166

Het deel van de activiteitenlasten dat bestaat uit de projectmatige inzet van freelancers wordt
383.131
356.800
406.166
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel.
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Schoon, heel en veilig
Groot onderhoud
Overige kosten

Uitsplitsing:
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

9.4 ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMERING

111.196
56.412

139.000
58.000

116.574
21.412
68.843

167.608

197.000

206.829

164.881
2.727

199.399
7.430

167.608

206.829

2016
€
Kosten evenementen
Voorziening pontaanlanding
Vrijhaven
SAIL
Culturele activiteiten
Overige

Uitsplitsing:
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

begroting
2016
€

2015
€

57.331
95.000
44.764
154.619
31.417

30.000
59.000
204.000
63.800

32.857
55.217
112.946
142.615
62.531

383.131

356.800

406.166

352.434
30.697

346.433
59.733

383.131

406.166

De stijging van de kosten evenementen ten opzichte van 2015 en begroting is grotendeels toe te
schrijven aan de juridische kosten volgend uit een geschil met een festivalorganisator (zie ook niet uit
de balans blijkende verplichtingen).
Voor de kosten dotatie voorziening pontaanlanding wordt verwezen naar noot 6 van de toelichting op
de balans.
De lagere lasten vrijhaven (exclusief kosten interne organisatie) worden in zijn geheel veroorzaakt
door de bijstelling van het evenement als gevolg van de moeilijke weersomstandigheden tijdens
Koningsdag 2016 en het wegvallen van een externe eventpartij. Deze lagere lasten staan tegenover
lagere doorbelastingen aan derden, welke baten zijn gepresenteerd onder de post overige
opbrengsten (baten programmering).
In de over 2016 begrote kosten culturele activiteiten was €40.000 opgenomen voor de eigen bijdrage
voor de totstandkoming van Ferrotopia. Door tegenvallende uitkomsten van fondsenwerving is dit
project niet gerealiseerd in 2016.
In de kosten culturele activiteiten is in 2015 een bedrag verantwoord van circa €20.000 in het
kader van de IJtriënnale in overeenstemming met hierover gemaakte afspraken met de gemeente
Amsterdam onder het Kunstenplan. Deze kosten werden voor €10.000 gedekt uit de subsidiebijdrage
Kunstenplan 2016.
De culturele activiteiten die op de werf in 2016 hebben plaatsgevonden zijn opgenomen in de bijlage
Activiteitenoverzicht 2016.
De overige kosten zijn gerelateerd aan de kosten verbonden aan het beheer van de portal ndsm.nl,
kosten voor de opstart van het project Ferrotopia en projecten van de Stichting zonder directe relatie
tot de culturele programmering. De daling ten opzichte van begroting en realisatie 2015 houdt verband
met de transitiefase waarin de Stichting zich in 2016 bevond en de hierin gemaakte beleidskeuzes.
Het deel van de activiteitenlasten dat bestaat uit de projectmatige inzet van freelancers wordt
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel.
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9.5 PERSONEELSKOSTEN

begroting
2016
€

2016
€
Salarissen
Inhuur formatie
Sociale lasten
Ontvangen ziekengeld
Overige personele kosten

Allocatie aan:
Fysiek beheer *)
Programmering **)

2015
€

282.432
8.000
46.614
-11.829
15.427

280.000
52.000
-5.000
15.000

277.805
46.494
-10.401
33.370

340.644

342.000

347.268

114.249
226.395

118.800
223.200

122.370
224.898

340.644

342.000

347.268

*) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €86.515
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €81.753)
**) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €175.245
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €163.199)

De Stichting heeft ultimo 2016 9 medewerkers in dienst (gemiddeld
2016: 5.9 Fte/ 2015: 6.3 Fte).
begroting
2016

2016

2015

De post overige personele kosten bevat assurantie ziekteverzuim,
wervingskosten
personeel,
€
€
€
opleidingskosten en reis- en onkostenvergoedingen. De daling ten opzichte van voorgaand boekjaar
Huisvestingskosten
21.130
25.000
28.595
isKantoorkosten
met name gerelateerd aan de daling van de kosten 16.482
van de assurantie19.000
ziekteverzuim en 18.069
de in 2015
verantwoorde
wervingskosten
nieuwe
directeur.
Reis en verblijfkosten
9.653
10.000
5.587
Communicatiekosten

7.917

15.000

12.507

De
allocatie
van de personeelskosten aan respectievelijk
fysiek beheer en
programmering40.135
is
Overige
kosten
19.589
26.000
gebaseerd op de ureninzet van het personeel. De personele lasten die zijn gerelateerd aan algemeen
74.771
95.000
104.893
beheer van de Stichting worden vervolgens op basis van de verhouding van de direct toewijsbare
personeelslasten toegerekend aan de twee categorieën.
Allocatie aan:
Fysiek
beheer
41.638
Het
lidmaatschap
van het bestuur van de Stichting is 26.287
onbezoldigd; leden33.000
ontvangen indien
van
Programmering
48.484
62.000
63.255
toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis-en verblijfkosten.
74.771

2016
€
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Grond en
Ontwikkeling
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord
Overige bijdragen en inkomsten

95.000

begroting
2016
€

2015
€

145.000
130.000
81.779

147.000
130.000
90.300

145.000
130.000
108.691

356.779

367.300

383.691

2016
€

begroting
2016
€
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Subsidie Gemeente Amsterdam
Kunstenplan
Subsidie Gemeente Amsterdam, Noord

104.893

119.870
20.000

120.000
20.000

2015
€
119.870
25.000

Programmering **)

226.395

223.200

224.898

340.644

342.000

347.268

*) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €86.515
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €81.753)
**) in de financiële verantwoording i.h.k.v. het kunstenplan wordt hiervan een bedrag van €175.245
gepresenteerd als activiteitenlasten personeel (2015: €163.199)

9.6 ALGEMENE KOSTEN

2016
€
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Reis en verblijfkosten
Communicatiekosten
Overige kosten

Allocatie aan:
Fysiek beheer
Programmering

begroting
2016
€

2015
€

21.130
16.482
9.653
7.917
19.589

25.000
19.000
10.000
15.000
26.000

28.595
18.069
5.587
12.507
40.135

74.771

95.000

104.893

26.287
48.484

33.000
62.000

41.638
63.255

74.771

95.000

104.893

2016
€

begroting
2016
€

2015
€

De algemene kosten zijn ten opzichte van 2015 sterk gedaald en laten een onderschrijding zien ten
Bijdrage Gemeente
Amsterdam,
opzichte
van begroting
2016. DitGrond
wordten
voornamelijk veroorzaakt door beperking van administratieve
145.000
147.000
145.000
Ontwikkeling
dienstverlening ten opzichte van 2015 en de inschatting gemaakt bij de opstelling van de begroting.
Bijdrage Gemeente Amsterdam, Noord
130.000
130.000
130.000
Daarnaast zijn de communicatiekosten van de Stichting – voorzover niet direct gerelateerd aan
Overige bijdragen en inkomsten
81.779
90.300
108.691
projectcommunicatie – gedaald als gevolg van de transitie waarin de Stichting zich bevindt.
356.779

367.300

383.691

De algemene kosten worden op basis van de verhouding van de direct toewijsbare personeelslasten
toegerekend aan respectievelijk fysiek beheer en programmering.begroting
Amsterdam, 14 april 2017
Subsidie Gemeente Amsterdam
Kunstenplan
Subsidie
Kim Tuin Gemeente Amsterdam, Noord
Opbrengsten verhuur
Directeur
Cultuurbijdragen
Opbrengsten SAIL
Bestuur
Publieksopbrengsten
Thomas van Dalen – voorzitter
Overige
Kees
vanopbrengsten
Ruyven – secretaris

Rutger van Uhm – penningmeester
Carolien Ligtenberg
Bart Rutten

2016
€

Uitsplitsing:
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten personeel

2015
€

119.870
20.000
390.402
27.312
8.280
52.261

120.000
20.000
307.000
32.500
4.000
71.300

119.870
25.000
335.880
27.312
136.654
1.922
58.712

618.125

554.800

705.350

2016
€
Schoon, heel en veilig
Groot onderhoud
Overige kosten

2016
€

begroting
2016
€

2015
€

111.196
56.412

139.000
58.000

116.574
21.412
68.843

167.608

197.000

206.829

164.881
2.727

199.399
7.430

167.608

206.829
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2016
€

begroting
2016
€

2015
€

OVERIGE GEGEVENS
BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016
Het bestuur heeft het positieve saldo van baten en lasten over 2016 van €103.147 bestemd conform het
overzicht zoals opgenomen op pagina 36.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden, met uitzondering van
de spoedappeldagvaarding zoals beschreven onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

CONTROLEVERKLARING VAN DE O
 NAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan:
Stichting NDSM-werf
T.a.v. het bestuur
tt. Neveritaweg 61
1033 WB Amsterdam

A. VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2016
Ons oordeel
Wij hebben de in dit verslag op pagina 35 tot en met pagina 51 opgenomen jaarrekening van Stichting
NDSM-werf te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting NDSM-werf per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.
De jaarrekening bestaat uit:
1. 		 de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 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 accountants 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 jaarrekeningcontrole 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 jaarrekening
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 jaarrekening 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 verslaggevingsstelsel
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 waardoor 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 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.
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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 risico’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 doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 		
		 doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 		
		werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
		 interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
		 het evalueren 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 onderneming haar 		
		 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
		 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 	
		 gebeurtenissen 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;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
		gebeurtenissen.
Tevens verklaren wij dat de subsidies besteed zijn voor het doel en de activiteiten waarvoor de
subsidies zijn verleend. De algemene subsidievoorwaarden zijn nageleefd en in de jaarrekening 2016
is een afdoende vergelijking tussen de exploitatierekening en de begroting opgenomen.
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.
Amsterdam, 14 april 2017
RV Accountants administratie & advies
was getekend R. Vallinga AA RB
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Bijlage
activiteitenoverzicht 2016
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Art City NDSM
Pllek
Monsterverbond
Stichting Over het IJ Producties
Noorderlicht, De Ceuvel en Pllek
Oedipus Brewing
Pllek
Coalitie Noord
Pllek
Amsterdam Drawing
Street Art Today en Gemeente Amsterdam
Art City NDSM
NDSM Kinderatelier
ADE, WINK en Camp Solutions
Stichting Over het IJ Producties
Stichting Trammeland
Art City NDSM
nvt
Nieuw Dakota, Van Abbe Museum
nvt
Art City NDSM
Straattheater Instituut Nederland
nvt
Stichting Treehouse
Stichting Trammeland
Eddie The Eagle Museum
nvt
Eva de Klerk
Michiel van Iersel/ Non-fiction

Dag van de Architectuur - rondleidingen zelfbouw NDSM Kunststad en
geWoonboot
Midzomernacht
Lampedusa (de opera)
Over het IJ Festival
Vlotconcert Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan
Kimchi
Summer Treats
Noorderparkfestival (Eibert Draisma / Joost Habing / NDSM Kinderatelier)
Sterrenstof
Amsterdam Drawing
Let Me Be Myself - Eduardo Kobra
NDSM Open
Workshop ‘Bouw je eigen trekvogel’
ADE Sleep/Over
Rosa Sijben, Johannes Bellinkx
24HR Noord bij Trammeland
Focus - Jeroen Bisscherroux en Michiel Voet
Ginds - Jeroen Bisscherroux
A Place Beyond Believe - Nathan Coley
Common Ground - Maze de Boer
Untitled (iets/niets) van Henk Schut
Absurd Amsterdam - opstartfase
Dromenvanger - Studio Plots
Treehouse 2.0
Ondersteuning nieuwe tram voor Trammeland
De Baanderij / Societeit Sexyland - initiatief-opstartfase
De Baanderij / Informatiecentrum NDSM
Boek van Eva de Klerk
Ontwikkeling manifest

19-jun
21-jun
8-17 juli
8-17 juli
24-jul
13-aug
16-aug
04-sep
04-sep
22-25 sept
sinds 27 sept
7-9 okt
17-19 okt
19-23 okt
28-okt
28-okt
sinds 29 okt
sinds 1 nov
tot 5 nov 2016
09-dec
15-dec
nvt
2016
nvt
nvt
13-jan
23 mrt 2017
01-mei
nvt

***) Aantal aanschouwende toeschouwers buiten beschouwing gelaten

*) alleen deelnemersaantallen; exclusief bezoekers eindpresentatie
**) betalende bezoekers; exclusief lampedusa. In totaal 36.500 site bezoekers

Partner
NDSM Kinderatelier
nvt
Stichting NDSM Herleeft, Nieuw Dakota
Diverse partijen
Noorderlicht en Stichting Zwerfkunst
Voltt, King Shiloh
Toneelmakerij
Art City NDSM
NDSM Kinderatelier
Woodies at Berlin / Kaap de Groene Hoop
European Urban Golf
Nickelodeon

Wat
Workshop Bouw je eigen totemdier
Kick-off Stichting NDSM-werf
Tentoonstelling Tussen IJzer en Staal - Hélène Min, Rapenburg Plaza
NDSM Vrijhaven
Hemeltjelief!
Bevrijdingsdub
Enkeltje Amsterdam
NDSM Expo Store
Workshop boten bouwen 70 jaar NDSM
What is Fashion?!
Urban Golf
Buitenspeeldag

Wanneer
29 feb - 2 mrt
31-mrt
17 apr - 22 mei
27-apr
05-mei
05-mei
14 mei - 12 juni
15 mei - 1 juli
21-mei
28-29 mei
04-jun
08-jun

Activiteitenoverzicht 2016 Stichting NDSM-werf
De gearceerde activiteiten zijn toegelicht in het bestuursverslag.

Architectuur & Erfgoed
Festival
Voedingsbodem
Festival
Voedingsbodem
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Kunstprojecten
Voedingsbodem
Educatie & Jeugd
Festival
Talentontwikkeling
Educatie & Jeugd
Kunstprojecten
Kunstprojecten
Kunstprojecten
Kunstprojecten
Kunstprojecten
Voedingsbodem
Kunstprojecten
Overige Initiatieven / Transitie
Educatie & Jeugd
Overige Initiatieven / Transitie
Overige Initiatieven / Transitie
Architectuur & Erfgoed
Overige Initiatieven / Transitie

stimuleren / initiëren / cureren / verbinden
stimuleren
stimuleren
stimuleren
stimuleren
stimuleren
stimuleren
stimuleren / cureren / verbinden
stimuleren
stimuleren
initiëren / cureren / verbinden
stimuleren / verbinden
stimuleren
initiëren / cureren
initiëren / cureren
stimuleren
stimuleren
initiëren / cureren / verbinden
stimuleren / initiëren / cureren
cureren
stimuleren / cureren
stimuleren
initiëren / cureren
stimuleren / verbinden
stimuleren
initiëren / cureren
initiëren / cureren
stimuleren
initiëren / cureren
Bezoekerstotaal

150
400
1.110
14.859 **)
1.850
2.000
400
3.500
400
4.000
100.000
3.500
195 *)
10.000
150
400
10.000
5.000
pm ***)
5.000
1.000
prospectie
5.000
prospectie
prospectie
prospectie
prospectie
prospectie
prospectie
189.679

Bezoekersaantal
cultureel
Programmalijn Rol Stichting
Educatie & Jeugd stimuleren
70 *)
Voedingsbodem initiëren / cureren / verbinden
150
Architectuur & Erfgoed stimuleren / cureren / verbinden
1.750
Festival stimuleren / initiëren / cureren / verbinden
11.000
Festival stimuleren
2.500
Festival stimuleren / verbinden
2.000
Educatie & Jeugd stimuleren
p.m.
Voedingsbodem stimuleren/ verbinden
1.500
Educatie & Jeugd stimuleren
45 *)
Festival stimuleren
550
Festival stimuleren
200
Educatie & Jeugd stimuleren / cureren / verbinden
1.000

