Jaarverslag 2021
Stichting de Nieuwe KHL
1. Inleiding
Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van corona.
Zes (!) van de twaalf maanden was het podium verplicht
gesloten door een lockdown en gedurende de andere zes
maanden waren er grote restricties op het maximaal aantal
bezoekers.
Doordat de zaal niet kon worden gebruikt voor verhuur, hebben we aan het begin van de
eerste lockdown (maart 2020) al besloten om vol in te zetten op programmering. Dat
resulteerde in de succesvolle formule van de 1,5 Metersessies. Kleine, intieme optredens
voor maximaal 30 personen. Deze formule hebben we in 2021 succesvol doorgetrokken en
verder uitgebouwd.
Daarnaast hebben we de Stichting, die al bestond sinds 2017, in het afgelopen jaar
professioneler opgezet, met een nieuw bestuur, een volledig gescheiden administratie voor
de culturele activiteiten en een steeds herkenbaarder artistiek profiel. Als resultaat daarvan
wist het publiek ons podium steeds beter te vinden, is het gelukt om meer artiesten aan ons
te binden, werd ons podium en programmering vaker in de pers benoemd en hebben
fondsen het podium en de programmering financieel ondersteund.
Naast het lineair programmeren van artiesten hebben we in het afgelopen jaar ook eigen
producties ontwikkeld en geprogrammeerd: voor het derde succesvolle jaar de
buurttalkshow Pittige Mosterd en daarnaast de nieuwe formule van een KHL Chantant.
Helaas konden de eerste edities van de Chantant door covid niet doorgaan, maar het
enthousiasme bij de deelnemers is groot, dus de verwachtingen voor het komend jaar zijn
hoog.
Daardoor kunnen we stellen dat het Podium de Nieuwe KHL in het jaar 2021, ondanks en
dankzij corona, volwassen is geworden.
2. Programmering 2021
(zie bijlage 1)
2.1 KHL sessies
Een KHL sessie is een (semi-) akoestisch optreden door
een professionele liedvertolker. Een intiem optreden,
zichzelf begeleidend of begeleid door één tot
maximaal drie muzikanten. Van levenslied,
traditionele volksliederen, smartlappen, kleinkunst, tot
Nederpop of een mix daarvan. Van chansonniers tot
fado, van Brecht tot Jiddisch. Zolang het maar van
hoge kwaliteit is en kan ontroeren.
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Er stonden het afgelopen jaar oude bekenden op ons podium, zoals Gerard Alderliefste, Trio
Bier, David Vos en Marie Chaplet, maar ook nieuwe, gevestigde namen zoals Tim Knol, Lenny
Kuhr, Lucretia van der Vloot en Jeroen Zijlstra. Naast een goede kaartverkoop, blijkt iedere
keer weer dat de bijzondere (intieme) uitstraling van de zaal, in combinatie met onze
gastvrijheid, artiesten aan ons podium weet te binden. Tim Knol bijvoorbeeld noemt ons
podium ‘de fijnste plek in Amsterdam waar hij ooit heeft opgetreden’ en heeft ook
aangegeven dat hij graag terugkeert. Dit kan van veel andere artiesten ook worden gezegd;
ze keren bijna allemaal graag terug.
Een bijzondere serie in de rij KHL Sessies was Stichting Nederlied die met de productie
‘Liedjes die niet mochten’ vijf keer op rij was uitverkocht. Stichting Nederlied lukt het om
producties te maken waar de oudere, overwegend autochtone Nederlanders massaal
kaarten voor koopt. En dat is knap.
Daarnaast hebben we dit jaar veel artiesten op ons podium
voor de eerste keer ontvangen die op ons én het publiek
een onuitwisbare indruk maakte: waaronder Dieter en Eric
van der Westen, Erwin van der Ligten, Arie Cupé en niet te
vergeten Ruud Douma alias Dolly Bellefleur.
Minder geschikt waren de cabareteske kleinkunst
optredens. Cabaretvoorstellingen passen simpelweg niet in
de formule van de KHL sessies, maar ons podium blijkt er ook minder geschikt voor (een
vlakkevloer theater is daar vaak meer geschikt voor). En we merken duidelijk dat je voor
cabaret ook een geheel ander, nieuw publiek moet opbouwen.
In totaal waren er in die 6 maanden 30 KHL sessies, voornamelijk op de zondag (de vaste
dag), maar door corona dit jaar ook regelmatig op andere avonden van de week. Het
gemiddeld aantal betalende bezoekers was 45 personen, wat een totaal aantal bezoekers
geeft van 1.335. Er zijn veel herhaalbezoekers. M.a.w.: een groot deel van de mensen die
voor de eerste keer een kaart hebben gekocht, doen dat nogmaals.
2.2 Grap sessies
Een Grap sessie is in essentie een KHL sessie maar geprogrammeerd door Stichting Grap.
Daardoor zijn deze sessies meer gericht op Nederlandse singer-songwriters en bands in
semi-akoestische setting.
De Grap heeft het afgelopen jaar veel geprogrammeerd. In tijden dat de KHL open was
wekelijks en soms, door het inhalen van geannuleerde optredens, twee keer in de week.
Door de grote hoeveelheid optredens kwam de kwaliteit onder druk. Ook was er
onvoldoende rust om goed na te denken wat wel of niet werkt op ons podium. Dit leidde tot
een laag gemiddeld aantal bezoekers. Anders dan bij de zondagse KHL Sessies, is het lastig
om een eigen publiek aan ons te binden voor de Grap avonden. Dat ligt niet altijd aan de
kwaliteit van de artiest, die was vaak gewoon goed. Wel aan de onbekendheid van de
artiesten, het ontbreken van een lokale achterban en de gebrekkige PR vanuit de Grap en de
artiesten zelf.
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In totaal waren er in 21 Grap sessies op de woensdag of de donderdag. Het gemiddeld aantal
betalende bezoekers was 15 personen, wat een totaal aantal bezoekers geeft van 325.
2.3 Pittige Mosterd
Pittige Mosterd is een culturele talkshow waarin de bezoeker een kijkje krijgt in het werk
en leven van een bekende buurtgenoot uit Amsterdam Oost. Wat doet hun inspiratie
vloeien? Wat is hun Pittige Mosterd?
Dit derde seizoen was het meest succesvolle tot nu toe.
Omdat we met een enthousiaste groep buurtbewoners
de formule steeds beter weten te verfijnen, maar ook
omdat we financieel werden ondersteund door fondsen
waardoor we het professioneler konden uitvoeren.
Oorspronkelijk was het idee om de afgelopen jaargang
in samenwerking met de Eester ook een jongereneditie
op te zetten. Die wens kwam van de Eester en de
afspraak was dat zij ook leidend zouden zijn in de
ontwikkeling daarvan. De intenties waren goed, ook bij
ons, maar door corona en onbekendheid met de
doelgroep is dat niet van de grond gekomen.
De hoofdgasten het afgelopen jaar waren Hans
Aarsman, Liesbeth van der Pol, Annet Wilgenhof en Eric
van Eerdenburg. Gemiddeld waren er 37 bezoekers
maar zonder de coronabeperkingen zou dit gemiddelde
zeker hoger zijn geweest.
2.4 Popup Choir
Of je nou een ervaren zanger bent of een douche-artiest, Popup Choir is voor iedereen.
Maarten en Tijmen kiezen iedere week een fantastisch popliedje, leren de deelnemers
dit driestemmig te zingen en maken een kekke video van het klinkende resultaat.
Laagdrempelig en zonder verplichting: je komt meezingen wanneer je daar zin in hebt.
Het Popup Choir is in korte tijd een vaste waarde geworden in ons programma. Een
buitenbeentje natuurlijk, maar wel een heel leuke. Een geweldig alternatief voor alle
amateurzangers die zo graag zingen, maar niet vast willen zitten aan de verplichtingen van
een koor. En gewoon een ijzersterke formule, goed uitgedacht en goed uitgevoerd, met ook
dat toffe filmpje die je de volgende dag via je socials kan delen met al je vrienden.
Uiteraard was zingen met 70/80 personen in een kleine ruimte tijdelijk een no-go tijdens
corona, maar zodra het kon, kwam het publiek toch weer in groten getale opdagen.
3. Fondsen
2021 was ook het jaar waarin de Stichting ruimhartig gesteund werd door fondsen en de
gemeente. Ook dat was een teken van het feit dat ons podium volwassen is geworden en
serieus wordt genomen door het culturele veld.
Alle aanvragen zijn in het afgelopen jaar gedaan door Jan Krabben. Dat was veel werk, maar
door de lockdowns was daar ook de tijd en ruimte voor.
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3.1 Kickstart Cultuurfonds
Dit fonds is speciaal in het leven geroepen door de landelijke
overheid en enkele gerenommeerde fondsen (o.a. Oranje Fonds,
Prins Bernard Fonds, Podium Fonds Cultuur) om de cultuursector te
ondersteunen tijdens corona. Oorspronkelijk met als doel om
aanpassingen te doen ten gevolge van de coronamaatregels voor
theaters, maar in een latere fase van de pandemie, ook om
verbeteringen in het algemeen te doen aan het podium. En precies
dat hebben we ruimschoots kunnen doen. De toegekende € 20.354,- is gebruikt om de
geluid- en lichtinstallatie te upgraden, nieuwe theaterachterdoeken te kopen, nieuw
meubilair en een kleine kleedkamer in te richten. Dit was een enorme verbetering van de
faciliteiten, die we zonder deze bijdrage niet hadden kunnen doen.
3.2 Coronafonds gemeente A’dam
Dit fonds van de gemeente Amsterdam is ook speciaal in het leven geroepen ter
ondersteuning van de Amsterdamse cultuursector tijdens corona. Een deel van dit fonds is
bedoeld voor kleine buurttheaters, waar een zogenaamde tekortsubsidie over de eerste 6
maanden van 2021 kon worden aangevraagd. We hebben € 16.077,- aangevraagd en
ontvangen ter dekking van een tekort in de vaste lasten voor het pand.
3.3 Stadsdeel Oost
Stadsdeel Oost heeft € 5.000,- subsidie toegekend als algehele ondersteuning van het
podium en de programmering.
3.4 De Eester
Buurtcoöperatie de Eester heeft ons € 8.500,- ter beschikking gesteld voor Pittige Mosterd.
Dit geld was aan de Eester uitgekeerd door Fonds voor Oost en Oost Begroot voor Pittige
Mosterd (op basis van ons projectplan). Conform dat plan zou er ook een jongerenversie
worden toegevoegd, maar dat is uiteindelijk niet gelukt (zie boven). Daardoor, en omdat er
één Pittige Mosterd door Covid niet kon doorgaan, is er ruim € 3.000,- over van het budget.
In samenspraak met de Eester is afgesproken dat dat geld wordt aangewend voor de
jaargang 2022 van Pittige Mosterd.
3.5 Fonds voor Oost
Eind 2020 heeft de KHL een nieuwe piano op afbetaling gekocht. Fonds voor Oost heeft het
volledige aankoopbedrag van de piano á € 2.050,- gesponsord.
3.6 Het Nationaal Podiumplan
In 2021 is ons podium ook opgenomen in het Nationaal Podiumplan
(NPP). Het NPP gaat uit van de zogenaamde gagenorm van € 270,p.p. als fair pay. Als het podium garant staat voor de helft van dit
bedrag p.p. (€135,-), keert het NPP de andere 50%, na bewijs dat
het optreden heeft plaatsgevonden, direct uit aan de artiest. Een
digitale overeenkomst tussen het podium en de band vormt hierbij
de basis.
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Een zeer lovenswaardig en mooi fonds dat leidt tot een eerlijker en betere betaling van de
artiest. Voor ons als podium vormt het echter ook een risico. Wij hebben nu zelf het
maximum van drie artiesten gesteld, waarbij we al garant staan voor een gage van € 405,-.
Om die kosten te dekken moeten we minimaal 20 kaarten verkopen en dan zijn de zaal en
techniek kosten nog niet gedekt. Door corona hebben er nog geen optredens
plaatsgevonden onder deze regeling, dus we moeten komend jaar goed monitoren hoe dit
zich ontwikkelt.
3.7 SKIP Podium 1
Het Fonds Podiumkunsten heeft ons aangewezen als SKIP 1
podium (Kleinschalige en incidentele programmering). Deze
aanwijzing is geldig voor 2 jaar (2022 en 2023) en wederom
een bewijs dat ons podium serieus wordt genomen. Deze
subsidie is een zogenaamde ‘tekortsubsidie’ waarbij het fonds
jaarlijks € 6.000,- voor ons reserveert. We kunnen per kwartaal achteraf aanspraak maken
op een deel van dit bedrag als we kunnen aantonen dat een specifiek aantal KHL Sessies (34
zondag of Grap Sessies per jaar) verliesgevend zijn. De regeling is redelijk complex en we
moeten in de praktijk nog uitvinden in hoeverre we aanspraak kunnen maken op het
gereserveerde bedrag.
4. Organisatie
De Nieuwe KHL is een café-restaurant, feestzaal en buurtpodium in één. De verschillende
onderdelen zijn organisch met elkaar verbonden en versterken elkaar. Zonder aantrekkelijke
horeca is het podium veel minder aantrekkelijk, voor publiek én voor artiesten.
Maar zonder financiële steun is het niet mogelijk om het podium rendabel te maken en
daarom is het belangrijk om het commerciële en culturele deel formeel te scheiden. Omdat
we anders geen aanspraak kunnen maken op die financiering, maar bovenal omdat de
belangen van de BV en van de Stichting anders door elkaar gaan lopen. Een onafhankelijk
bestuur kan hier dan toezicht op houden. En daar hebben we het afgelopen jaar een grote
stap in de goede richting gezet.
4.1 Bestuur
Het afgelopen jaar is het bestuur uitgebreid met drie leden en bestaat daarmee nu uit vijf
leden:
• Jan Krabben (voorzitter): mede-exploitant van de KHL, voormalig producent van o.a.
Sail Amsterdam, Cirque du Soleil, 4 & 5 mei comité Amsterdam, Over het IJ Festival
en Sensation.
• Gerard Krabben (secretaris): mede-exploitant van de KHL, voormalig eigenaar van
o.a. café Weltschmerz en club Mazzo, oud hoofd horeca P3 (pop & cultuurpodium
Purmerend).
• Lieke Bannenberg (penningmeester): voormalig hoofd financiële administratie van
Pop- en Cultuurpodium P3, bevlogen vrijwilliger voor o.a. ‘Zon op Purmerend’ en ‘De
Voorlees Expres’.
• Maarten Eilander (algemeen bestuurslid): buurtbewoner, geluidstechnicus,
geluidsarchivaris (o.a. van het voormalige Theater instituut), voorzitter van de
Weergever en connaisseur van het Nederlandstalige lied.
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•

Machteld van der Gaag (algemeen bestuurslid): schrijver, journalist, veelgevraagd
voice-over én begenadigd chansonnière.
De ‘Code Governance Cultuur’ uit 2019 is een code voor goed bestuur, adequaat toezicht en
een transparante verantwoording in de culturele sector. De code wordt door financiers
(overheden, fondsen) gebruikt als referentiekader bij het beoordelen van aanvragen. Op een
aantal fronten voldoet Stichting de Nieuwe KHL nog niet aan deze code. Er is begrip voor dat
we in het eerste jaar van ons bestaan niet meteen aan alle voorwaarden voldoen maar het is
wel belangrijk dat we laten zien dat we eraan werken en specifieke doelen stellen.
Een belangrijk onderdeel van de code is het voorkomen van belangenverstrengeling.
Uitvoering en toezicht gaan niet altijd samen, de onafhankelijkheid staat dan al snel ter
discussie. In ons geval betekent dat vooral dat het niet wenselijk is dat beiden eigenaren van
de KHL BV ook in het bestuur van de stichting zitten en ook veel in de uitvoering van de
Stichting zijn betrokken. In 2022 zetten we stappen om dat te veranderen.
4.2 Programmering
De programmering van de KHL sessies gebeurt door Jan en Gerard Krabben. In het verleden
werkte De Nieuwe KHL daarvoor samen met programmeurs. Inmiddels hebben de eigenaren
het netwerk en kennis van ‘liedjesvertolkers’ de afgelopen jaren uitgebouwd. Door het
boeken in eigen hand te houden, ontstaat er ook een persoonlijke band met de artiest en
worden zij voor langere termijn aan het theater verbonden.
De Grap sessies worden door Stichting GRAP geprogrammeerd. De Nieuwe KHL kan
daardoor minder sturing aan de invulling geven. De Grap heeft soms een ander belang dan
het podium. Geregeld stonden er artiesten op de woensdagavond die daar niet helemaal
passen. Aan de andere kant zijn we blij met de kennis van een externe programmeur, die
beter bekend is in de wereld van Singer-songwriters.
Pittige Mosterd produceren we in samenwerking met een groep enthousiaste
buurtbewoners. Dankzij de subsidie kunnen we iedereen daar ook een bescheiden
vergoeding voor betalen.
4.3 Administratie
De administratie van de Stichting is dit jaar goed en professioneel opgezet. Er is een
boekhoudprogramma gekocht, de administratie is helemaal vanaf scratch opgezet en veel
zaken zijn uitgezocht, waaronder de ingewikkelde materie van kaartverkoop en btw. Veel
dank aan de inzet van de penningmeester, Lieke Bannenberg, die dit allemaal heeft mogelijk
gemaakt. Het komend jaar zal een betaalde kracht deze administratie maandelijks gaan
bijhouden.
4.3 Productie
De productie van de KHL optredens valt uiteen in programmering (zie boven) en de
(financiële) afhandeling daarvan, het inrichten van de zaal voorafgaand aan de optredens en
de techniek tijdens de optredens. Bijna al deze taken worden door Jan en Gerard Krabben
uitgevoerd. Uitzondering daarop is het geluid dat, voor bijna alle optredens, door Maarten
Eilander werd verzorgd en daarmee is Maarten voor een belangrijk deel
medeverantwoordelijk voor het succes van ons podium. Daarvoor ontving hij voor ieder

Stichting de Nieuwe KHL – Jaarverslag 2021

6

optreden slechts een vrijwilligersvergoeding. Gelukkig konden we aan het eind van het jaar,
dankzij een batig saldo, een extra betaling doen. Doel is om het komend jaar de betaling van
de geluidstechnicus structureel op te hogen.
4.4 P.R. en communicatie
Veel van de PR en communicatiewerkzaamheden wordt door familie en andere enthousiaste
vrijwilligers uitgevoerd. Bertie van der Linden schreef en redigeert op vrijwillige basis alle
teksten (website, poster, persberichten, etc.), maakt de maandelijkse nieuwsbrief en maakt
de maandelijkse programmaposter die in de buurt en in groot Oost wordt verspreid. Jan en
Gerard plaatsen alle programmering op de website, op allerlei (digitale)
programmakalenders en op Facebook. Sinds kort hebben we een enthousiaste
buurtbewoner bereidt gevonden die als vrijwilliger de Socials bijhoudt (Facebook en
Instagram).
Komend jaar hebben we in ieder geval de intentie om een goed en samenhangend
communicatieplan te schrijven. Mede omdat dit ook altijd een belangrijk onderdeel is voor
subsidie aanvragen.
4.4 Horeca
Ondanks het belang van de scheiding tussen cultuur en commercie zien wij ons zelf als
Culturele Ondernemers. De koppeling van de entreekaarten aan een theatermenu is een
belangrijk element van het succes van de KHL. 1 op de 4 bezoekers van een KHL Sessie koopt
een kaart inclusief theatermenu, bij de Grapsessies was dat 1 op de 5. Een mooi optreden
gecombineerd met een heerlijk en betaalbaar menu in een gastvrije omgeving. Dat blijft een
ijzersterke formule en een wezenlijk onderdeel van het succes van ons podium.
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April

Maart

Februari

Januari

Lockdown

Lockdown

Lockdown

Lockdown

DE NIEUWE KHL OVERZICHT OPTREDENS 2021

0

0

0

0

02-jul
03-jul
04-jul
07-jul
10-jul
15-jul
17-jul
18-jul

Augustus
zon 14-jan
wo 18-aug
don 19-aug
vrij 20-aug
zon 22-aug
wo 25-aug
don 26-aug

Juli
vrij
zat
zon
wo
zon
don
zat
zon

Juni
wo 09-jun
don 10-jun
zat 12-jun
zon 13-jun
wo 16-jun
vrij 18-jun
zat 19-jun
zon 20-jun
wo 23-jun
zon 25-jun
zat 26-jun
zon 27-jun
ma 28-jun

Mei

0

Arie Cupé *
Case Mayfield
Kees
Erwin van Ligten
Koet Kooij en Overhaus
KY+ Foss
Nol Havens

Gipsy Saloon
Jeroen Zijlstra *
David Vos
St Solaire
Lenny Kuhr *
Evi de Jean
Bayou Mosquitos *
Marie Chaplet *

67
22
11
23
38
16
16
193

337

34
58
17
10
64
29
60
65

Stephanie Struijk
36
Tangarine
15
Trio Bier *
63
Trio Bier *
60
Squirel & Lewin
15
Madelijne Kool
20
De Rode Horde
30
Gerard Alderliefste
39
Classic Water
2
Aznavour Mon Amour *
69
Liedjes die niet mochten *
72
Liedjes die niet mochten **
102
Pittige Mosterd - Hans Aarsman
523

Lockdown

December

Novenber
ma 01-nov
wo 06-nov
zon 07-nov
zat 13-nov
wo 10-nov
zon 14-nov
wo 17-nov
zon 21-nov
wo 24-nov
zon 28-nov

Oktober
wo 06-okt
wo 13-okt
vrij 15-okt
zon 17-okt
wo 27-okt
zon 24-okt
zon 31-okt

September
wo 01-sep
ma 06-sep
wo 08-sep
vrij 10-sep
zat 11-sep
zon 12-sep
wo 15-sep
don 16-sep
zon 19-sep
wo 22-sep
ma 27-sep
wo 29-sep

Lockdown

Pittige Mosterd - Eric van Eerdenburg
Iris Penning
George Brassens Festival
Tim Knol *
Tenfold
Café Wehmut
Benedict
JP den Tex & Vera van der Poel
Mick Stender
Machteld van der Gaag

Phillip Kroonenberg
Josephine Odhil
Servus
Jewish Jazz *
Jordi Martin
de Toverberg
Abba XS *

Tea and Dragons
Pittige Mosterd - Liesbeth van der Pol
Maurice van Hoek
Dolly Bellefleur
Philip Elan
Barbara Breedijk
Melle
Lucretia van der Vloot *
Gebr. Van Westen
RHOU
Pittige Mosterd - Annet Wilgenhof
Simon Keats

0

24
68
66
4
46
36
40
6
36
326

209

8
5
23
60
6
10
97

12
237

23
44
16
13
17
55
10
26

21

* twee Sessies op één dag
** drie sessies op één dag
*** minus a la carte eters

1865
57
33
311

4
148
37

Pittige Mosterd (pay as you like)
Totaal aantal PM
Totaal aantal bezoekers
Gemiddeld aantal bezoekers

Totalen 2021
Aantal bezoekers
Aantal optredens
Gemiddeld pers/optreden
Gemiddeld pers/maand

2
57
29

Gipsy Saloon (altijd incl eten)
Totaal aantal sessies
Totaal aantal betalende bezoekers
Gemiddeld aantal betalende bezoekers

30
1335
45
377 28%

Vrij-zat-zon Sessies
Totaal aantal sessies
Totaal aantal betalende bezoekers
Gemiddeld aantal betalende bezoekers
Aantal kaarten incl eten ***

18%

21
325
15
58

Grapsessies
Totaal aantal sessies
Totaal aantal betalende bezoekers
Gemiddeld aantal betalende bezoekers
Aantal kaarten incl eten ***

