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1. INLEIDING

ln dit verslag over het kalenderjaar 20'18 komen alle activiteiten en organisatieontwikkelingen
kort aan bod.
Het bestuur legt in het tweede hoofdstuk verantwoording af over haar inzet waarna in
hoofdstuk 3 de organisatie centraal staat.
Dit jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop de organisatie zich aan het ontwikkelen is. Dit
is een must om een goede positie in het landschap van popcultuur te verwerven, maar ook
om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen, een goede samenwerkingspartner te
zijn voor het Friesland College, binnen de lUntjes van de begroting te kunnen blijven kleuren
en op een gezonde wijze de toekomst in te gaan. Al met al was het een jaar waarin hard
gewerkt en veel geleerd is. Maarwe hebben ook mogen genieten, met name van de
complimenten van bezoekers en artiesten over onze gastvrijheid en de ongedwongen sfeer
in Neushoorn. Dat is waar we het voor deden en dat is waarvoor we het blijven doen!

Veel leesplezier gewenst,

Yvonne Bleize, Directeur

Flynth it B.V
Gewaarmerkt als waarop onze
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20'18 was zowel voor Leeuwarden als voor Neushoorn een turbulent en gedenkwaardig jaar.

De energie van het Culturele Hoofdstadjaar werkte versterkend op de drive van de
organisatie om van Neushoorn een nog bruisender hotspot te maken.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen bestuurlijke uitdagingen op ons pad kwamen. Om
onze gemeentelijke opdracht in de toekomst uit te kunnen blijven voeren moesten directie en
bestuur volop aan de bak om de Íinancièle- en inhoudelijk continuiïeit naar de toekomst toe
te waarborgen.

2019



Pet 31-12-2018 bestond het bestuur uit 6 leden:
Arend Schenkel - Voorzitter
Corine van der Maden - Penningmeester
Dagmar van den Berg - Personeel & Organisatie
Jan Douma - Onderwijs
Mark Gjaltema - Horeca
Foppe van der Veen - Marketing /sponsoring

2.1. DOETSTELLINGEN EN STRUCTUUR

De Stichting HaÍmoniekwartier is an 2014 opgericht met als doel om binnen het

Harmoniekwartier in Leeuwarden een centrum voor popcultuur te exploiteren en in stand te
houden. ln het najaar van 2015 opende Neushoorn, als creatieve hotspot, haar deuren. De

kernactiviteit van Neushoorn bestaat uit het bieden van een breed popprogramma. ln

samenwerking met anderen wil Neushoorn een broedplaats en aanjager zijn voor
vernieuwing in de cultuur.

Het bestuur van de Stichting werd in 2018 gevormd door 6 bestuursleden. Eind 2017 was er
zicht op de invulling van de vacature penningmeester. De beoogde kandidaat heeft in het
eerste kwartaal 2018 een paar vergaderingen bijgewoond alsmede overleg gehad met de
externe accountant om vervolgens te concluderen dat de werkzaamheden bU Neushoorn
onvoldoende matchen met eigen ambities. Uit eigen netwerk is in het derde kwartaal een
kandidaat aangedragen voor de vacature Penningmeester in de persoon van Corine van der
Maden. Zij versterkt vanaf het vierde kwartaal het bestuur.

Flynth Audi{B.V.
Gewaarmerkt ats stadríaercp onze
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De uitvoeringsorganisatie bestaat uit 12 Fte. De dagelijkse leiding is door het bestuur
gedelegeerd aan Yvonne Bleize, directeur (0,8 fte). Het MT bestaat uit de functies financién,
productie, programma en marketing. Hiermee houden we de overhead zo beperkt mogelijk.
Alle andere medewerkers zijn direct inzetbaar op producties en staan garant voor het
inplannen en aansturen van de vrijwilligers, hospitality en veiligheid.

2.2. GOVERNANCE

Het bestuur heeft als doel om de'Governance Code Cultuur: goed bestuur en toezicht in de
cultuursector' werkende weg in te voeren.
Vanuit een analyse van de huidige situatie zijn er in oktober 2018 een aantal speerpunten
geformuleerd: verbetering van de verslaggeving, het implementeren van een goed werkende
P & C-cyclus om op deze wijze planmatig te werken aan- en met een jaaragenda (b.v. het
systematisch werken met een rooster van aftreden). En tot slot zal de hele procedure voor
het werven van nieuwe bestuursleden opnieuw worden bekeken.

2.3. ONTWIKKELINGEN IN 2018

Nadat in 2017 de aanbevelingen van BMC (zie jaarverslag 20.17) len aanzien van de
financiële administratie en de inrichting van een financieel dashboard waren uitgevoerd en
aÍgerond, kon in 2018 de aandacht worden verlegd naar twee belangrijke speerpunten; de
subsidierelatie met de gemeente Leeuwarden en de verdere optimalisatie van de
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organisatie

2,3,1.SU BSIDIE RE LAIIE MET DE GEMEENTE

Het gesprek met de verantwoordelijk wethouder cultuur over de niet-sluitende begroting van

Neushoorn vanaf 2019, is al medio september 2017 aangevangen. De door ons aangereikte

scenario's om het financiële kader op te rekken of om het inhoudelijke kader aan te passen

zijn in het jaar 20'18 regelmatig onderwerp van gesprek geweest met de wethouder en

ambtelijke organisatie. Dit leidde kort na de zomervakantie tot een collegebesluit om voor de
jaren 2019 en 2020 aanvullende subsidies van 200.000 euro per jaar te verstrekken waarna

in de MTR in 2020 gekeken gaat worden naar structurele financiering richting de toekomst.

Dat daarvoor nieuwe plannen gemaakt moeten worden, al dan niet samen met de Harmonte,
is evident. De gemeenteraad heeft medio november 2018 ingestemd met de bijdrage voor
20í9 en begin april 2019 ingestemd met de bijdrage voor 2020.

ln het collegeprogramma is voor 2019 wel een bedrag van drie ton opgenomen ter
stimulering van de samenwerking tussen de Harmonie en Neushoorn, mits dit leidt tot een
plan waarmee toegevoegde waarde voor de stad kan worden gecreëerd. Onder begeleiding
van Boer & Croon is medio 2018 gestart met een verkenning van mogelijkheden. Dit zal in
het voorjaar van 2019 moeten leiden tot een plan van aanpak richting het college van B&W.

2,3,2.VERDERE OPTIMALISATIE VAN DE ORGANISAIIE

Vanaf de start van Neushoorn was duidelijk dat de exploitatie bijzondere aandacht
verdiende. Het nieuwe gebouw, de unieke opzet waarin samenwerking met anderen een
belangrijke basis vormen en het gegeven dat het pand overdag voor 95% functioneert als
schoolgebouw hebben vanaf dag 1 onze aandacht gehad. Al na 1,5 jaar vanaf de start was
duidelijke dat het horeca-concept, ondergebracht in een separate BV, te rooskleurig was
gecalculeerd. Tegelijkertijd had Neushoorn overdag een gebrek aan fysieke ruimte om
makers en creatieven de kans te geven zich te ontwikkelen. Medio 2018 hebben we er dan
ook voor gekozen om het cafégedeelte toe te voegen aan de zalen. Hierdoor hebben we in
de tweede helft van 2018 meer makers binnen kunnen halen en heeft het laagdrempelige
podium meer ruimte kunnen bieden aan Uonge) talenten. Ook hebben we in 2018 de
productieorganrsatie anders ingericht. Door overhead-taken toe te wijzen aan de
productieleiders kunnen deze efficiënter worden uitgevoerd. Hierdoor konden we een
steviger productieteam inrichten, waardoor we in de uitvoering een stuk minder kwetsbaar
zijn geworden.
Waar we eind 2017 al mochten concluderen dat de organisatie goed op orde is gebracht,
zien we in 2018 nog verdergaande aanpassingen binnen de organisatie. Er wordt zeer
kostenbewust gewerkt, personeel wordt naar vermogen ingezet en er is veel aandacht voor
de ontwikkeling van mens en proces. Dit betekende ook dat we meer in konden zetten op de
ontwikkeling van de programmering en de meegegeven opdracht tot talentontwikkeling.
Naast de reguliere poppodiumprogrammering zijn we de samenwerking aangegaan met een
aantal externe makers die met een meer specifieker aanbod diversiteit toevoegen aan de
positionering van Neushoorn

2,3.3.5AMENWERKING FRIESLAN D COLLEG E

De samenwerking met het Friesland College is ook in 2018 een
geweest voor het bestuur. Een bestuurlijke vertegenwoordiging van stichtida
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aandacht voor zowel ondeMijs als de programma's van Neushoorn ieder hun eigen

aandacht vragen.

2.4.2.SOLVABILITE IT EN LIQUIDITEIT OP BALANSDATUM

De solvabiliteit bedraagt 55o/oo/o, De cunent-ratio bedraagt 1 13ol0, Het nettowinstkapitaal
bedraagt € 46.709.

2.4,3.VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Een analyse van onze vaste en variabele kosten laat goed zien dat de vaste, door
Neushoorn nauwelijks te veranderen, gebouw gebonden kosten niet goed te maken zijn met
de exploitatie van het poppodium. Daarnaast blijven de kosten voor de financiële
administratie en accountantskosten onverminderd hoog. Een aanpassing in de gemeentelijke
regels hierover zou voor Neushoorn zeer welkom zqn. YanaÍ 2021 zal er een nieuwe
cultuurnota van kracht worden, waarin de culturele basisinfrastructuur mogelijk wordt heríkt.
Wij staan open voor samenwerking met de andere culturele instellingen in Leeuwarden en
zullen daar waar mogelijk ook het initiatief hiertoe nemen.

2.4,4.KASSTROMEN EN FINANCIE R INGS B E HO EFTE N

De liquide middelen zijn met € 54.778 afgenomen. Er bestaat geen financieringsbehoefte.

Al met al hebben vooral de financièle zorgen veel inspanning en overleg gevraagd van
directie en bestuur, waar we liever verder hadden willen bouwen aan de groei van
Neushoorn als creatieve hotspot. De verantwoordelÍkheid voor onze medewerkers blijft
hierin een belangrijke Íaclor en we hopen dan ook dat we het kalenderjaar 201g met meer
vertrouwen in de toekomstbestendigheid van Neushoorn kunnen afsluiten. Het bestuur is de
medewerkers en zeker ook alle vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun niet aflatende
inzet om van Neushoorn een bruisende, inspirerende plek te maken voor iedereen.

Flynth Au B,V.
Namens het bestuur van stichting Harmoniekwartier,

Arend Schenkel, Voozitter
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Om de kwaliteit van begeleiding beter te kunnen borgen hebben we in goed overleg de
praktijkroute omgezet in een reguliere stage-aanpak. Daarnaast heeft onderling overleg
geleid tot een nog betere benutting van het ruimtegebruik.

2.4. RESULTATEN EN FINANCIËTE POSITIE

Evenals in 2017 sluiten we af met een negatief bedri,fsresultaat na bestemmingsreserve,
deze bedraagt €-300.653 (inclusief reserveringen). ln afwachting van nadere besluitvorming
over extra middelen heeft het bestuur gekozen om dit verlies te accepteren en niet op
voorhand te kiezen voor het schrappen van een deel van de programmering. Dit zou in
tegenspraak zijn met de opdracht van de gemeenteraad en is daarbij ook kapitaalvernietiging
ten opzichte van de zorgvuldig opgebouwde reputatie en programmering.

2,4.l.ONTWIKKELINGEN GEDURENDE BOEK]AAR

Het boekjaar heeft zich volgens venvachting ontwikkeld: de eerste 6 maanden een licht
tekort, hierna 2 maanden met geringe bedrÍfsactiviteit en een hoog tekort en ter afsluiting 4
maanden met een overvolle agenda met navenante inkomsten en uitgaven, doch met een
positief resultaat.



3. ORGANISATORISCH EN INHOUDELIJK VERSLAG

3,1. PROGRAMMERING

De eind 2017 gepresenteerde programmalijnen Essentials, Talents en Stunning zijn in 2018

verder ingevuld. Deze lijnen geven invulling aan de drie opdrachten van de gemeente

Leeuwarden; een mooie avond uit voor inwoners van Leeuwarden, talentontwikkeling en het

ontwikkelen van een meer bovenregionale uitstraling.

3.1,1, ESS E NT]ALS

Dit is de backbone van ons podium en beantwoordt aan wat het grote publiek van ons mag

verwachten. Een goede avond uit voor een breed publiek. Het draait hier om de

mainstreamprogrammering, die door sommigen gezien wordt als minder spannend, maar

voor velen ook vaak een eerste ontmoeting met Neushoorn en/of een liveconcert.

3.1.2,STUNNING

Deze programmalijn gaat over verrassende, opzienbarende en/of nieuwe programmering.

We willen hiermee lef tonen, actueel, vernieuwend, maar ook nieuwswaardig zijn. Deze li.in

zorgt soms ook voor commotie, het zijn dingen die je misschien niet 1-2-3 venivacht in een
poppodium.

3,1,3.TA1E NTS

Met de programmalijn Talents richten we ons op ondersteuning bij het ontwikkelen van

talent. We geven artiesten, makers, organisatoren en creatievelingen de kans om op een
van onze podia te staan of een nieuw concept te ontwikkelen. Wij ondersteunen ze daarbij
en bieden hiermee een publiek aan deze nieuwe makers. Voor ons publiek kan dit een
verrassende kennismaking zijn met nieuwe (muziek)stromingen. Met name de
aístudeerconcerten van D'Drive (Friesland College) en de Academie voor Popcultuur worden
enthousiast ontvangen.

3.1.4,DIVER5ITEIT EN HERKENBAARHEID

Grote (inter)nationale namen weten Neushoorn te waarderen en zien we dan ook graag weer
terugkomen. Een paar grote namen uit 2018 waren Spinvis, Wende, John lllsley of Dire
Straits, Douwe Bob, Sons of Apollo, Danny Vera, Jett Rebel en Nielson. Een bijzonder
publiek vormen de fans van de heavy genres. Ook voor deze scene geldt dat bands graag bij
ons spelen en het publiek weet ons te vinden ! Een greep uit 2018; Rhapsody, Leprous, Life
of Agony, Hypocrisy, Taake, Vuur en Aborted.

ln de categorie subtoppers ontvingen we onder andere Orgel Vreten, Mister and Mississippi,
Barry Hay, Sven Hammond, Birth of Joy, Suzan & Freek, Ruben Hein en Gruppo Sportivo.
We organiseerden ook een breed scala aan festivals voor vele verschillende doelgroepen.
Zonder uitputtend te zijn noemen we hier Freeze Festival, lnto The Void Festival, Landelijke
ManiÍestatie Poetry Circle, SamSam Festival, Fuego Festival, Helden fan Hjir, lnto Darkness
Festival en Explore ïhe North. Flvnth ALldit B.V.

Gewaaríerkt ab s[Pt u/aarop onze

Heel succesvol en vernieuwend waren onze specials waaronder Joe co"r.", pèff8iif|Ë'uy
original members, The Roots of Elske DeWall XL, Forever Amy, de optreden{ÈrJU[t lff§rO
Nederlands Orkest en Chicago Blues Night. 
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Bijna een kwart van onze programmering bestaat uit niet-muzikale producties. Legendarisch

is inmiddels de altijd drukbezochte popquiz. Ook de stand-up comedian-avonden en open
podia geven ruimte aan hele andere kunstvormen. Bijzonder waren ook de in

samenwerkingen met lepen UP georganiseerde hiphop masterclasses en het deZOO

uitwisselingsproject in samenwerking met de Popfabryk en poppodium Paard in Den Haag.

Daarnaast boden we plaats voor wekeliikse bijeenkomsten van Poetry Circle Leeuwaren en

vond er o.a. een dj-workshop plaats in samenwerking met Kunstbende Friesland.

Toen bekend werd dat poppodium Asteriks haar eigen locatie in de Blokhuispoort kwut ging

raken hebben we direct programmeerruimte binnen Neushoorn aangeboden. Dat is wat we

ook willen zijn; een stadspodium waarop anderen voor eigen publiek kunnen programmeren

Het lukt erop dat in 2019 deze samenwerking gestalte gaat krijgen.

3.2. VERHUUR

Eind 2017 hebben we nieuwe procedures ontwikkeld om het verhuurproces in goede banen
te leiden. De mogelijkheden van het grote, goed geoutilleerde pand lijken fors, maar door de
verhuur aan het Friesland College op werkdagen van 08.00-17.00 beperken de
mogelijkheden zich tot de avonden en weekenden. We zetten in eerste instantie in op
zogenaamde culturele verhuur. Voor culturele partners hanteren we toegankelijke tarieven
om zoveel mogelijk gebruik van het pand mogelijk te maken. De begrote
verhuurdoelstellingen hebben we in 2018 ruimschoots gehaald. We zijn proÍessioneler
geworden in onze contacten, feedback en uitvoering. Uiteraard kent die toename van
producties ook een keezijde. De personele bezetting was hier niet op begroot, waardoor we
hier en daar fors wat tandjes bij hebben moeten zetten. ln 2019 zullen we daarom de balans
tussen verhuur en personele inzet goed bewaken.

Het aantal vaste huurders is in 2018 gelijk gebleven. De Jeugd Dans Opleiding Fryslan geeft
haar lessen op vaste momenten; op dinsdag, donderdag, zaterdag en soms ook op zondag.
Dit gebruik sluit naadloos aan op de lestijden van de opleiding Artiest Dans van het Friesland
College. Friejam heeft met name met haar activiteiten van Annanaz en Bokito blna wekelijks
in Neushoorn geÍepeteerd en ook de Sterrenfabriek geeft in verschillende lokalen les. ln
2018 is ook Louis van Sinderen gestart met zijn muziekschool binnen Neushoorn. Hij huurt in
de avonduren oefenruimtes om drumles te geven. Hij heeft de intentie om zijn aanbod verder
uit te breiden met andere instrumenten en docenten.

Samen met het Fries Natuurmuseum heeft Neushoorn het initiatief genomen om een
ondezoek te starten naar de gezamenlijke verhuurcapaciteit van de Leeuwarder Culturele
lnstellingen. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de
gebouwen en organisaties, maar zal ook ingaan op de mogelijke gezamenlijke marketing
hiervan. Het ondezoek wordt uitgevoerd als onderdeel van een hbo-afstudeers bU

dit B.v.Neushoorn. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2019 venvaEly.nth u
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Met in totaal 623 activiteiten hebben we 61.000 getelde bezoekers binnen gehad. Dit is
inclusief verhuuractrviteiten, maar exclusief onze vaste verhuurklanten. Het profiel en de
herkomst van de bezoekers vindt u terug in de bijlage.



3,3,1,VASTE KERN

ln de eerste maanden van 2018 hebben we de organisatieprocessen geoptimaliseerd en
geconcludeerd dat we in de uitvoering van de producties hier en daar te kort schoten

wanneer het gaat om bemensing.

De productieleiders vormen de kern van onze organisatie; zij zijn degenen die

verantwoordelijk zijn voor onze artiesten en gasten. Zowel qua hospitality als veiligheid. We
hebben deze poule van medewerkers versterkt, waardoor we goed in staat ztjn om complexe

verhuurklussen en gecombineerde programma's volwaardig te kunnen draaien. ln de zomer
van 2018 hebben we afscheid genomen van de vrijwilligers coördinator. Dit was in lijn met de
uitkomsten van het Groot Vrijwilligersondezoek en het onderbrengen van de taken van deze

coördinator (planning en begeleiding) bij de productieleiders. Dit is het contact op de
werkvloer ten goede gekomen.

3,3,2,VRIJWILLIGERS

ln de zomer van 2018 is een onderzoek uitgezet onder de vrijwilligers van Neushoorn. ln de
drie jaar van ons bestaan bleken we met circa 600 verschillende vrijwilligers te hebben
gewerkt. Met de een natuurlijk langer en intensiever dan de ander. Door goed uit te zoeken
wat de reden is om bij ons te werken en na te gaan welke verwachtingen zij hebben van
Neushoorn wilden we het vrijwilligersbeleid optimaliseren.

De reden om vrijwilligerswerk te doen heeft voor de meeste van onze vrijwilligers, tegen de
verwachting in, niet in eerste instantie te maken met het opdoen van werkervaring of de kans
op uitstroom naar betaald werk. Met name het plezier onderling, een nuttige besteding van
een avond en het willen horen bij het bedri.jf vormen de top drie. Dankzij het ondezoek
hebben we een impuls kunnen geven aan het vrijwilligers-functiehuis. Het rs sinds het najaar
van 20'l 8 veel duidelijker wat we van vrijwilligers venrvachten, maat ze weten nu ook waar ze
door kunnen groeien naar een andere positie binnen de organisatie. We gaan in 2019 de
functies mogelijk uitbreiden met een techniekgroep en een keukenbrigade.

Het enorme verschil in inzet van vrijwilligers leidde in het verleden tot irritaties. Waar een
kleine groep vrijwilligers bijna dagelijks te vinden was in Neushoorn waren er ook die amper
in te plannen bleken. Tussen deze groepen was er soms onenigheid over met name
verdringing. Door te koersen op een gemiddelde inzet van 2 keer per maand, werd voor
vrijwilligers duidelijker waar hun kansen lagen. Al met al hebben we met een aantal
aanpassingen in het beleid in goed overleg afscheid genomen van een aantal vrijwilligers en
kunnen we nu rekenen op de inzet van een volwaardige en loyale groep actieve vrijwilligers.
ln het derde kwartaal van 2018 zijn we gestart met de inzet van een kleine vaste groe die
tegen betaling de nachtproducties draaien. Deze vorm van inzet wordt r5lntth
seizoen geëvalueerd Gawaarmerkt als t \raarop onza

Er is in 2018 een keer gebruik gemaakt van de inzet van de externe ve
verkl

rtrouwen
,02 J

d.d.

rsoon

2019

ng heeÍt.

Pataat

a

rm€rkingsdoel6d]d€n

3.3. P&O

Ontwikkeling van medewerkers in relatie tot de inzet die we van ze vragen blijft aandacht
vragen. Goed werkgeverschap staat af en toe onder druk wanneer het aantal te werken uren
overschreden wordt binnen het relatief kleine team. Gelukkig zijn alle medewerkers hands-on
en altijd bereid elkaar bij te staan. Het ziektevezuim in 2018 was 0%.



3,3.3. STAG IAlR E5 EN STUDENTEN

ln 2018 hebben we 5 hbo-afstudeerders een plek geboden binnen onze organisatie. We
werken graag samen met NHL Stenden, speciÍiek met de opleidingen Creative Business en

Leisuremanagement. Maar ook voor het MBO (naast D'Drive ook andere opleidingen van het

Friesland College) en Piter Jelles stellen wij vaak stageplekken of snuffelstages beschikbaar.

3.4. FINANCIETE ORGANISATIE

Met de introductie van de Íinanciële forecasts in 2017 hebben we de productieorganisatie

bewuster kunnen maken van kosten en opbrengsten. We hebben een start gemaakt met het
nadrukkelijker sturen op in- en externe begrotingen; dit verhoogt niet alleen het inzicht maar
hiermee kunnen we ook nadrukkelijker keuzes maken.

3.6. SAMENWERKING

3,6,1,FRIESLAND CO LLEG E

Na de diverse evaluaties in 2017 en begin 2018 hebben we in goed overleg met het
Friesland College gekozen voor het afbouwen van de praktijkroute voor de Podium- en
Evenemententechniekopleiding. VanaÍ september 2018 vullen we de praktijkrol in met
reguliere stages waardoor de inzet voor zowel studenten als school en bedrijf een stuk
duidelijker is. We hebben geconcludeerd dat de praktijk van Neushoorn geen interessante
stageplek is voor de Artiestopleidingen omdat deze studenten andere vormen van stages
nodig hebben. Wel werken we samen met het Friesland College aan een productiehuis en
geven we talenten (met name muziek) de gelegenheid om binnen onze programmering te
komen spelen. De studenten event-management zouden we ook heel graag meer
praktijkervaring op willen laten doen. Het lopend schooljaar 2018-2019 moet inzicht geven in
de mogelijkheden.
ook is in 2018 het vraasstuk rondom het ruimtesebruik opsetost e. rii" rpg§r,[$fffi$[];]; 

"*"gemaakt over verdeling en gebruik van ruimtes, in lijn met de huurovereenkomsteDíd$ÍbCidle
organisaties met de gemeente Leeuwarden hebben. l.

0 2 JríL 2019

3.6.2. D E HARMO N lE b"t,"fing r,""tt.

Het collegeprog ramma 2018-2021 voor:zielin een budget van 3 ton voor ogrpgmgyl(Frti6tgnssdoereindcn
tussen de Harmonie en Neushoorn in het jaar 2019. Hieraan zijn uiteraard een 

{2ilal 
eisen
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3.5. HUISVESTING

ln 2018 hebben we wederom veel tijd geïnvesteerd in onze taak van beheerder, welke we in
opdracht van de gemeente Leeuwarden (gebouweigenaar) vervullen. Het gebouw vertoont
vroegtijdig gebreken door het intensieve gebruik, installaties werken nog niet naar behoren
en een aantal systemen is onvoldoende opgeleverd vanuit de bouw. Alhoewel het contact
met de gemeente goed verloopt en er voldoende deskundigheid aan tafel is, worden we met
regelmaat door de werkelijkheid ingehaald. Eind 2018 hebben we geconcludeerd dat de
betrokken installateur onvoldoende bereid lijkt om zaken naar behoren af te ronden. We
hopen dat we begin 2019 uitzicht hebben op het afronden van openstaande klussen. De

constructie van de deuren baren grote zorgen; de bamboe-bekleding maakt de deuren te
zwaar en de kozijnen en scharnieren zijn hier niet op berekend. De aanpassing hiervan kan
niet worden gepland tijdens drukke productie- en schoolweken. Naar verwachting worden de
deuren aangepast in de zomervakantie 2019.



gesteld met betrekking tot samenwerking binnen de organisaties en het zetten van een plus
op de programmering van beide instellingen. ln het voorjaar van 20í8 zijn besturen en
directies van beide culturele instellingen gestart met het uitwerken van een voorstel voor de
gemeenteraad. Dit proces is begeleid door Boer & Croon. De directiewissel bij de Harmonie
heeft een licht vertragende werking gehad op het proces, maar dit zal naar veMachting door
de nreuwe directeur voortvarend worden opgepakt. ln het voorjaar 2019 zullen we samen
met de Harmonie het samenwerkingsvoorstel indienen.

3.7. MARKETING

Met een sterk logo, opvallende naam en een goed verhaal heeft Neushoorn in korte trjd
bekendheid gegenereerd. Om de potentiële doelgroep te blijven boeien is bij aanvang van
het vierde seizoen een aanpassing van de huisstijl doorgevoerd. HierbU zijn de
kernelementen, zoals het logo en het lettertype, behouden gebleven. Het resultaat is een
huisstijl die zeer herkenbaar is, rust uitstraalt en goed inzetbaar is voor de vele verschillende
doelgroepen die wij bedienden.

3,7,1.N IEUW WEBSITE

Naast de aanpassing van de huisstijl is er ook een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe
website is gemakkelijk te beheren in een Wordpress-omgeving en sluit goed aan op de
nieuwe huisstijl. Daarnaast is de website mobile-first ontworpen en gebouwd omdat het
merendeel (6'l%) van de bezoekers de site mobiel bezoekt en tickets boekt. ln 2018 kwam
610/o van de websitebezoeken binnen via een mobiele telefoon.

3.7,3, SOC IAL MEDIA

lnstagram is inmiddels een onmisbaar platform binnen de marketingmix. Het aantal volgers
is in 2018 is gegroeid mel23o/o, naar bijna 5.000 volgers. Er is een verschuiving gaande van
Facebook-gebruikers naar lnstagram. Dit geeft aan dat lnstagram steeds belangrijker wordt
om de bezoeker te bereiken. Van dit potentieel wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt.

Daarom is er, op basis van een concurrentieonderzoek, een start gemaakt met het
ontwikkelen van een nieuwe lnstagram-strategie.

3,7.4.SAMENWERKING NHL STEN DE N HOGESCHOOL

Gedurende het seizoen hebben studenten van de opleiding Creative Business diverse
aftermovies gemaakt. Goed geproduceerd materiaal is voor ons waardevollFtc8{l{eAb8í[tfV.
plaatsen op onze online media-kanalen. o"""""í"*i*,rylwaarop onzs

Deze samenwerking heeft geresulteerd in ongeveer acht bruikbare producten,ov14aarondpl'

een interview met Waylon en een verslag van zijn optreden in Neushoorn. Welt6t\UtelJlg
b€trekldng he€n'

ParaaÍ vryr'aaímsrkln$doclclnócn:
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3,7,2,GERICHTE NIEUWSBRIEFCAMPAGNES

ln de afgelopen drie jaar hebben we een flink bezoekersbestand opgebouwd door middel
van online kaartverkoop (ruim 22.000 personen). Ongeveer 8.500 personen uit dit bestand
hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van het programma. Het
bezoekersbestand groeit elk seizoen. Daarnaast hebben ruim 3.000 mensen zich
ingeschreven voor de wekelijkse Neusbrief. Doordat het reeds bekend is welke show de
bezoeker in het verleden heeft bezocht en welke interesses deze heeft, is het gemakkeli.iker
om de bezoeker te bereiken met het juiste aanbod. We hebben hier het afgelopen jaar
veelvuldig op ingezet.



dat we met inzet van outdoorcampagnes, off- en online-adverteren en onze social media-
kanalen steeds meer bezoekers van buiten Leeuwarden weten te trekken.

Deze bijeenkomsten zijn erg op prijs gesteld, echter we hebben ook geconstateerd dat
hierdoor de veóinding met Neushoorn als locatie niet per definitie groeit. Eind 2018 is
daarom gekozen voor een nieuwe opzet, waarmee gestart wordt in september 20í9. De
huidige leden hebben positief gereageerd op de eerste aanzetten hiertoe en de uitvoering
vindt plaats in het voorjaar van 20í 9.

Flynth Apit B.V.
GàwaarmoÍkl alE rhat wEarop onze

v€r1dafÉ9d.d

oz.r{r/zors
o"y"$i^nn*o

e arrat u 

$Àarn 
e*in gsdo€loind.n :
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3.7,5, BIG TWENTY

ln het voorjaar van 2018 is de (al in 2017 aangekondigde) evaluatie gemaakt over het
functioneren van de BlG20, de businessclub van Neushoorn. We constateerden dat er erg

weinig gebruik werd gemaakt van de vip-passen en aanvullend gebruik van ruimtes voor
bijvoorbeeld bedrijfsbijeenkomsten. Uit gesprekken met de leden kwam naar voren dat
betrokkenheid direct gerelateerd is aan de (contractuele) samenwerking. Partijen die tijdens
en kort na de bouw van Neushoorn deelnamen maar geen daadwerkelijk inhoudelijke
verbinding meer hebben, zijn minder geïnteresseerd om na 3 jaar hun lidmaatschap te
verlengen. We hebben in 2018 twee bedrijfspresentaties buitenshuis georganiseerd welke
beiden goed bezocht zijn. Bij Boomsma destilleerderij en het WTC zijn rondleidingen
georganiseerd, gevolgd door een informele nazit.



5. BIJLAGEN
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5.2. ANALYSE GEBRUIKSCIJFERS 2018 WEBSITE/STAGER IN DATA
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5.3.ToTAAtovERzlcHTvANAILEPRoDucÍlEs(PRoGRAMMA)lN2018,ExcL.vERHUUR

GROTE ZAALlTTl
Datum Event
I 0-01-201 8 Guestlecture NHL-Stenden

25-01-2018 Kayak + GungflY

26-01-20'18 PopQuiz Live! (UITVERKOCHT)

29-01-2018 D'Drive Live

02-02-2018 New Cool Collective

03-02-2018 40UP (Uitverkocht)

08-02-2018 Beethoven @ Neushoorn: Symfonie nr. 5 door het NNO

10-02-2018 Ultimate Tributes: 50 Years Of LED ZEPPELIN by Physical Graffiti

11-02-20l8 NO LIMITS - ln the name of love

22-02-20'18 Comedy Night
24-02-2O'l I Ultimate Tributes: Rhapsody Queen
28-02-20'18 Rhapsody - 20th Anniversary Reunion Farewell Tour
02-03-2018 MAAN - AM/PM tour
03-03-2018 Dizz > CARNIVALE! - 2nd Edition

09-03-2018 John lllsley of Dire Straits
10-03-2018 Boogie Nights
1 1-03-20í 8 JOE COCKER - performed by original band members
16-03-201 I Select lt: Famke Louise e.v.a.
23-03-2018 Angra + Geoff Tate's Operation Mindcrime + guests

24-03-2018 Memphis Maniacs

29-03-2018 Comedy Night

01.04-2018 THE 9O'S ARE BACK . THE PARTY
07-04-2018 REMTND

12-04-2018 Primordial + Moonsorrow + Der Weg Einer Freiheit
1 3-U-2O18 Colin Blunstone

14-04-2018 Mont Ventoux Classics (Uitverkocht)

20-U-20'18 Legends: Lee 'Scratch' Perry
21-04-2018 VUUR

24-04-2018 Milan's Pop & Soul Night

28-04-20'18 Spinvis

04-05-2018 Andy Frasco & The U.N. - Last Minute Show

1 0-05-2018 The Doors Alive

12-05-2018 Boogie Nights

15-05-2018 The Funk Club

17-05-2018 Noord Nederlands Orkest @ Neushoorn: Kopeólazers

25-05-2018 Waylon (Uitverkocht)
Tante Joke Karaoke Band (ofÍiciële afterparty Straatfestival &

26-05-2018 Pride)

02-06-2018 Gazpacho

09-06-2018 Urker Mannenkoor'Halleluiah'
28-06-20'18 Sons of Apollo
10-08-2018 lnto The Grave afterparty: Alien Weaponry + lzegrim

11-08-2018 lnto The Grave afterparty: The Black Dahlia Murder + Teethgrinder



01-09-2018
08-09-2018
13-09-2018
14-O9-2018
1 5-09-2018
25-09-2018
11-10-2018
12-10-2018
13-10-201 8

14-10-2018
15-10-2018
18-10-2018
21-10-2018
24-10-2018
25-10-2018
26-10-2018
27-10-2018
28-10-2018
o1-11-2018
o2-11-2018
03-1 1-2018
05-1 1-2018
09-1 1-2018
11-11-2018
'1 3-1 1-20'18

17-11-2018
30-í í-2018
07-12-2018
08-12-2018
14-12-2018
15-12-2018
19-12-2018
21-12-2018
24-12-2018
30-12-2018

Spraakwater: Winne + Ray Fuego + Brandwerk
Brak in het Park Afterparty
Tsjaikovski @ Neushoorn: Serenade op. 48 door het NNO
The Roots of Elske DeWall XL
Dizz: gay, lesbian & open minded
Leprous + Agent Fresco
Forever Amy
Boogie Nights
REMIND
Life of Agony
lnternational Dinner
PopQuiz Live!

No Limits & Roberto Rosso
Comedy Night

Jett Rebel
Niels Geusebroek
Wende

Fairport Convention
Aborted + Cryptopsy + Benighted + Cytotoxin
Los Hombros de Hércules
Superclassics XL
D'Drive Live
Douwe Bob
The Kilkennys vs. Scrum
Hypocrisy + Kataklysm + The Spirit

ALARMI XL
Nielson + Teske
Blaudzun

Danny Vera
Freeze on Friday

Freeze Festival 2018

Make lt Happen 2018
40UP
Frisian Metal Night

Symfo Classics

ARENA (80)

Datum
11-01-2018
12-O1-2018
í 3-01-20í I
20-01-2018
25-01-2018
26-01-2018
27-01-2018
29-O1-2018

Event
lntergalactic Lovers

Joost (Uitverkocht)

Risin' Up

Rockabilly Blitz

Mister and MississipPi

The Sound of Friesland

ALARM! The Gratis Edition 2018

D'Drive Live
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31-0í -20í I
03-02-2018
10-02-2018
16-02-2018
23-02-2018
24-02-2018
09-03-2018
10-03-201 8

15-03-2018
í 6-03-20í 8

17-03-2018
23-03-2018
24-03-2018
31-03-2018
03-04-2018
07-04-2018
10-04-201 8

13-04-2018
17-04-2018
19-O4-2018
21-04-2018
28-04-2018
28-04-2018
29-04-2018
03-05-2018
09-05-2018
í í -05-2018

12-05-2018
12-05-2018
18-05-2018

19-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
26-05-20'18

0í -06-2018

02-06-2018
15-06-2018
19-06-201 8

21-06-2018
25-06-2018
29-06-2018
06-07-20í I
14-O7-2018

09-08-2018
1 1-08-20í 8
'14-09-2018

Hardcore Woensdag
AVI ON FIRE + The Howlin'
De Kift
Skankin'Friday: Mr. Wallace + ïhe Sketchers + 10 To Go
Barbagallo
Blues & Roots Night: T99 + The Escalates e.a.

CD-presentatie Black No. 1

Friejam: Masterclassband Modern Creative + Talking Cows
Arborist & Dolf Jansen
Risin'Up
Barry Hay's Flying V Formation
Hardcore Vrijdag
ALARM!
My Brainbox ft. Jan Akkerman & Bert Heerink
Afstudeerconcert Jari Split + Esmee Kuo
Ultimate Tributes: The Bruceband (Uitverkocht)

Subspace + Psychotic Lumberjacks CD Presentatae

Laura Macri
Sweatshop: Virtuoso Exposure + De Republiek
Tom McRae
While My Guitar Gently Weeps: A tribute to George Harrison
The Perfect Tool
Stage Europe Network Diner
Stars On Thrash ll: Flotsam & Jetsam e.a.
PopQuiz Live!

CD Presentatie: Electric Hollers
Peter and the Test Tube Babies
Halve finale Kleine Prijs van Fryslàn

90's & 00's XXL Afterparty

Risin'Up
Producersdag
Gallowstreet
AWKWARD i

ALARM! > Gratis Straatfestival Edition

Hardcore Vrijdag
Def Americans - Johnny Cash Live At Folsom Prison 50 year Anniversary
(Uitverkocht)

EZG - Sportschoenen & Capuchons Tour

The Final Roar

SWEETGODANIMALS (Pre-Release) + Wobbe Komeet

D'Drive Live lV
SING lT! Live

Risin' Up
DIZZ Dollhouse 'lndoor Fest'

lnto The Grave preparty: Brujeria + Hibakusha + Super Star Gods

ALARM!
Risin' Up

20



22-09-2018
27-09-2018
30-09-2018
05-10-2018
07-10-2018
12-10-2014
21-10-2018
26-10-2018
27-10-2018
01-11-2018
02-11-201A
o5-1't-2018
07-11-2018
09-í í -2018

10-1 1-2018
17-11-2018
29-11-2018
30-1 1-20í8
05-12-2018
07-12-2018
20-12-2018
21-12-2018
22-12-2018
27-12-2018
28-12-2018
29-12-2018

ALARMI
A Balladeer
Helden fan Hjir
Gruppo Sportivo
Taake + Bölzer + One Tail, One Head + Orkan
Ruben Hein
Sylvan
Hardcore Vrídag
Rootsriders
Suzan & Freek
Amsterdam Klezmer Band XL
D'Drive Live
Masterclasses Hiphop
The Great Old Ones + Auön + Dodecahedron + Kjeld
Risin' Up presents: BRING lt ON!
Nightshift lnvites: Black Sun Empire
The Overslept
30 Jaar Di Gojim
Kalmah+Vreid+Slegest
PsyFreaks
Birth of Joy + Death Alley
Nightshift lnvites: Prunk & Luuk van Dijk
Orgel Vreten
Comedy Night
Hardcore Vrijdag
Sven Hammond

CAFE de BACKSTAGE (íí9)
Datum Event
03-01-2018 lepenUP Live: schaatsverhalen

10-01-2018
15-01-2018
16-01-20í 8

17-01-2018
18-0í -2018

20-01-2018
23-01-2018
24-01-2018
25-01-2018
26-01-2018
29-01-2018
30-01-2018

31 -0í -201 8

01-02-2018
02-02-2018
07-02-2018

iepenUP live: landschapspijn
Realtime Beats
Guest Lecture: Oma's post

iepenUP live: Who's Akaid of Donald Trump?
Meet-Up Cafe: Happy New MeeLUp!

Mörk

De Backstage Showcase

lepenUP Live: HELP HET lS 2018!

Circle Session #14
Electric Hollers
D'Drive Live
Presentaties Academie voor Popcultuur

lepenUP Live: Leeuwarden Waterkampioen

Meet up Café: The Game

New Cool Collective afterparty: DJ Funkstyle

lepenUP Live: Frysk Black
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08-02-2018
09-02-2018
14-02-2018
15-02-2018
17-02-2018
21-02-2018
28-02-2018
01-03-2018
02-03-2018
03-03-2018
06-03-20í 8

07-03-2018
08-03-2018
08-03-2018
14-03-2018
15-03-201 I
15-03-2018
18-03-20í 8

21-03-2018
22-03-2018

Herman Brood Academie on Tour
Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy

lepenUP Live: Sex & Technology
Open Podium
Kenny
lepenUP Live: Help de Robots komen!

lepenUP Live. Humor vs Hate in Europe

Meet-up café. freedom of speech & press

LGHTNNG
Kunstbende Friesland Voorronde: DJ

Friejam JazcaÍé & jamsessie. Sietze Bouma & Trio Valkenburg

lepenuP Live: FISSA!
Talkshow Gemeente
Who Run The World popquiz

iepenUP Live: Love Me Gender
Mega Music Bingo
NHL Stenden Guest Lecture: Music and Rights by Buma/Stemra
WIEBE: 20&1 8 Huiskamertour Afterparty
lepenUP Líve: Ontspullen
Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy
De Meindert & lgor & De Jonge Boschfazant & Kesanova Show
(Geannuleerd)

Vrijmibo Fríes Film & Media Platform
De Backstage Showcase
lepenUP Live: Vrijheidscollege met Fresku (geannuleerd)
Groencafé
Tenedle
Friejam Jazzcafé & jamsessie Xtra: Frank Wingold, Joris Teepe en Kurt Weiss
lepenUP Live: Blockchain, Bitcoin, WTF?
Meet-Up Café. de grote integratieshow
Presentaties Academie voor Popcultuur
lepenuP Live: Lang Leve Festivals!
BINGO BINGO BINGO
Circle Session #18
D'Drive Live lll
lepenuP Live: Vrijheidscollege met Afshin Ellian
Uit de hoge Hoed: lmprov Comedy
EP Presentatie: MILO
Friejam Jazzfest
lepenUP Live: Waterverhalen
"Optreden Bands London - DDRIVE"
CD Presentatie: SAKE en het Leeuwarders (Liwwadders)

Risin' Up - voorbereidende sessie (incl. doorloop café de backstage)
lepenuP Live: Vrijheidscollege met Jan Terlouw
Meet-up café: muziek en dans
lepenuP Live: #WINNING
lepenuP Live: Smok en Smikkel Small

23-03-20í I
23-03-2018
27-03-2018
28-03-2018
29-03-2018
31-03-2018
03-04-2018
o4-o4-2018

05-04-2018
10-04-2018
11-04-2018
12-04-2018
13-04-20í 8

16-04-20í 8

í 8-04-2018
19-04-20'18

20-04-2018
21-04-2018
25-04-2018
26-04-2018
28-04-2018
29-04-2018
02-05-20í 8

03-05-2018
09-05-20'18
16-05-20í I
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1 8-05-2018
1 9-05-2018
22-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
26-05-2018
29-05-2018
30-05-2018
07-06-20í 8

21-06-2018
22-06-2018
26-06-2018
05-07-2018
13-07-2018

09-08-2018
05-09-2018

06-09-2018
12-O9-2014

1 3-09-2018
19-09-2018
21-09-2018
26-09-2018
02-10-2014
03-'10-20í 8

04-10-2018
06-10-201 8

10-10-20í 8

1 1-10-2018
12-10-2018
13-10-20í 8

17-10-2018
24-10-2018
26-10-2018
30-10-2018
31-10-2018
01-'t1-2018
05-1 1-20í 8

06-1 t-20í8
07-11-2018
09-1 1-2018
13-11-2018
14-11-2018
21-11-2018
22-11-2018
28-11-2018
30-1 1-20í I

Doof of zo?
FrituurFestival Leeuwarden
De Backstage Showcase
lepenUP Live: Truth To Power

Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy
Lancering Jonguh
Urban Plein - Fries Straatfestival
Panel Discussion: Media Ethics
De grote lepenup Pub Quiz
Meet-up café: Eat & Greet!
Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy

GUNNARR - Afstudeershow Academie voor Popcultuur
Presentaties Academie voor Popcultuur

Meet-Up café: Op reis!

Paradise Parade + Lowland Kid

lepenUP Live: Metal
lepenUP Live

Meet-up Café Pubquiz
lepenuP Live

Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy
iepenUP Live
Popronde 2018
iepenUP Live
Ftiejam JazzcaÍé & jamsessie

iepenuP Live: GOD LOVES FAGSI
Meet-Up Café
Reggae Dub Club
lepenUP Live

Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy
lndielectualiteit
FENN + DJHAGY + Woe Blind Birds
iepenUP Goes Classic
iepenuP Live: Wierd Duk - De Staat van Nederland
Judy Blank
Set The Tone
lepenUP Live: Trans//Form
Meet-Up Café
D'Drive Live

Ftiejam JazzcaÍé & Jamsessie
iepenUP Live: Amerika Kiest
Dolltones
Presentaties Academie voor Popcultuur
lepenUP Live

iepenUP Live: Voelbalverhalen
Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy
lepenUP Live: Jet van Nieuwkerk: De Staat van Nederland
Femke Weidema
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01-12-2018
06-12-2018
07-12-20'18
08-12-2018
12-12-2018
16-12-2018
18-12-2018
19-12-2018
20-12-2018

Reggae Dub Club
MeetUp Café
Esther de Jong
Pyke
lepenUP Live

WIEBE
Ananazz + Funk lt Up

iepenuP Live: Jean-Marc van Tol: De Staat van Nederland
Uit de Hoge Hoed: lmprov Comedy

FESTTVALS (í5)
Datum Event
22-09-2018 Bierfestival Leeuwarden
28-09-2018 Chicago Blues Night
06-10-2018 Fuego Festival
í9-í0-2018 lnto The Void Festival
20-10-2018 lnto The Void Festival
18-1 1-2018 SamSam Festival
22-11-2018 Explore The North 2018
23-11-20'18 Explore The North Festival
24-11-2018 Explore The North Festival
25-'11-2018 Explore The North 2018
01-12-2018 lnto Darkness Festival

Nightshift Presents. Local Legends
19-05-20í8 ',í8

O3-1 1 -2018 Superclassics XL
O7-O7 -2018 Poetry Circle Manifestatie

Mont Ventoux Classics
14-04-2018 (Uitverkocht)

DTVERSEN (20)

Datum Event
27-04-2018 Koningsdag > Outdoor Dance Event
05-05-2018 Bevrijdingsdag > Outdoor Dance Event
26-05-2018 PRIDE Leeuwarden @ Mata Hari Plein

Broken Brass Ensemble @ Noordelijk Film
06-1 '1-201 8 Festival
06-1 '1-201 8 DJ lntermezzo @ Noordelijk Film Festival
07-11-2018 Joint String Friends @ Noordelijk Film Festival
07-11-2018 DJ Funkstyle @ Noordelijk Film Festival
08-11-20í8 Okke Punt @ Noordelijk Film Festival
08-11-20í8 Smokin'45s @ Noordelijk Film Festival
09-'Í 1-2018 Freez @ Noordelijk Film Festival
09-1 1-20í8 DJ Frenkie @ Noordelijk Film Festival
10-11-2018 Bjarke Ramsing @ Noordelijk Film Festival
1O-11-2018 Timo de Jong @ Noordelijk Film Festival
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10-11-2018
11-11-2018
11-11-20',t8

11-11-2018
31-10-201 8

06-10-2018
24-11-2018

DJ lntermezzo @ Noordelijk Film Festival
Fable Dust @ Noordelijk Film Festival
Mosken @ Noordelijk Film Festival
DJ Friso Vinyl @ Noordelijk Film Festival
Masterclasses Hiphop - Rolan
Masterclasses Hiphop - Sticks
Masterclasses Hiphop - Rotjoch
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