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Inleiding
Dit jaarverslag is een weergave van de ontwikkelingen van het Onafhankelijk Cultureel
Centrum In It (OCCII) in 2017. OCCII is een stichting die bestaat uit een (vijfkoppig) bestuur
en drie vaste medewerkers (2,7 fte). Met de ondersteuning van een grote groep vrijwilligers
geven zij OCCII vorm en inhoud.
Het jaar 2017 stond bij OCCII in het teken van ons 25-jarig bestaan. Het bereiken van deze
mijlpaal hebben we gedurende het hele jaar gevierd met een serie speciale, succesvolle
gevarieerde avondprogramma’s die een dwarsdoorsnede vormen van ons aanbod. Lees
hiervoor verderop in dit jaarverslag een bevlogen beschrijving van onze activiteiten en een
verantwoording van de artistieke en inhoudelijke kant van ons programma-aanbod
Het bestuur van OCCII heeft bij het schrijven van dit jaarverslag gebruik gemaakt van het
het format handboek verantwoording meerjarige subsidie van AFK. Het jaarverslag OCCII
2017 heeft daardoor een andere vorm als in voorgaande jaren. Het verslag is wederom door
het gehele bestuur geschreven en samengesteld. We denken dat deze manier van
verantwoording een completer maar ook diverser beeld oplevert van onze activiteiten,
organisatie en motivatie.
Een belangrijk onderdeel van dit verslag is de verantwoording van de prestatie-afspraken
met het AFK, zoals die overeen zijn gekomen naar aanleiding van de subsidietoekenning
door het AFK.
In het jaarverslag staat ook de financiële jaarrekening met tekst en uitleg over de resultaten.
Gevolgd door een toelichting op onze organisatie-structuur. Daarnaast een risico-analyse
volgens het model van de risico-pannenkoek, met daarin een aantal uitgewerkte risico’s
waar OCCII in de toekomst aandacht aan zal besteden.
Wat betreft de toekomst heeft de OCCII in 2017 een basis kunnen leggen voor de komende
25 jaar (en daarna) door bij te dragen aan het afsluiten van een nieuwe, voortdurende,
erfpachtovereenkomst voor ons pandencomplex.
Met vriendelijke groet,

Edwin de Jong, voorzitter OCCII/Stichting In It
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OCCII 2017 * De top van bottom-up *
In 2017 bestond OCCII 25 jaar, een goede reden om extra uit te pakken met avontuurlijke
programmering en bijzondere acts, plus een goede dosis legendarische acts die een mooie
geschiedenis hebben met OCCII. Zo gezegd zo gedaan, 133 avonden vol van experiment,
doe-het-zelfwerkzaamheid en actie, buiten-de-lijntjes-kleurende muziek en confron-terende
performances. Artiesten, promoters en vrijwilligers die actief zijn in de OCCII namen ook
vaak politiek stelling, op een actieve artistieke manier, terwijl onze eigen normale manier van
doen tegenwoordig ook – weer – een politieke keuze lijkt te zijn: autonomie en vooruitstrevendheid, vanuit persoonlijke keuzes, maar dat persoonlijke is duidelijk ook politiek.
OCCII wilde in 2017 meer mensen bereiken en heeft daarom de feestmaanden september
en oktober aangegrepen om extra publiciteit te maken en alle “events te boosten”. Van
buitenaf, desalniettemin direct betrokken, kwam Koen ter Heegde (Subroutine Records,
YugoFuturism, Roodkapje Rotterdam) om een publiciteitscampagne op te zetten (zie bijlage
voor opzet en resultaat). Mede hierdoor is er in actuele media in binnen- en buitenland extra
over OCCII geschreven.
Echter, het jaar 2017 begon voor OCCII op 7 januari zowaar in Paradiso. Daar werd het Van
Onderen Festival georganiseerd, een festival waarop 24 uur lang de “underground” uit heel
Nederland haar gezicht toonde. En dat gezicht was open, divers, ijzersterk en vol vuur.
Muzikanten, programmeurs, bands, boekers, plaatverkopers en DJs die elkaar kennen
vanuit de nationale “scene” namen 24 uur lang Paradiso over. OCCII stond daar middenin
en dat is logisch omdat OCCII als centrale spil Amsterdam vertegenwoordigt in deze scene.
Dat krijg je als je 25 jaar doorduwt.
Een week later liet OCCII de kracht van “obscurisme” zien aan de hand van de Youtube
lezing - TOEVALLIGE AVANT-GARDE w/ JOOST HEIJTHUIJSEN, iets waar niemand op zit
te wachten maar wat iedereen die het ziet mateloos fascineert. En OCCII heeft ook een
eigen underground festival met SOTU – Sound Of The Underground – dat internationale
lawaaihelden uit Scandinavië haalt en Touaregdames uit Niger. En tussen de bedrijven door
is er vaak op woensdag een OCCII Bar, die wisselt tussen hiphop, reggae en Balkanbeats
en waarvan niemand ooit een drempel heeft gezien.
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Een andere alliantie ging OCCII in de maand mei aan met het DOEK Festival, internationaal
gerenomeerd in de improvisatie & jazz scene, een hele levendige scene in Amsterdam die
ergens haar geboorte ooit had in het BIMHUIS maar die OCCII daar vrijwillig aan vastlijmt.
En een week later? Gewoon de deuren open voor het NEW JAPANESE MUSIC FESTIVAL.
Door de OCCII vrijwilligers uitgeroepen tot een van de hoogtepunten van het jaar. Wordt er
naar vrijwilligers geluisterd dan in OCCII? Nou ja, lijkt me logisch, ze staan immers zelf ook
vaak genoeg op het podium.
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"Occii is belangrijk voor zowel de lokale/Nederlandse alswel de internationale underground
muziek", en tevens voor de diversiteit van het aanbod op muzikaal danwel cultureel niveau”.
Hoogtepunten uit 2017 volgens de vrijwilligers:
•

Manupalooza (benefiet voor Vrijplaats Leiden), 18 februari

•

Death Alley + Need, 7 april

•

EEH LEKTRO, 12 mei

•

KlokiFest, 20 mei

•

New Japanese Music Festival, 25 mei

•

Antwerp Gypsy Ska Balkan Beat, 15 september

•

OCCII Open dag / 25th Birthday, 16 september

•

Jessfest 2017, 23 september

•

Vorvan + The Flesh, 20 november

•

Swap Parties by Erica

•

Asiq Nargile (een geniale saz-speelster en zangeres uit Georgië)

•

Goodiepal (een internationaal erkende Deense kunstenaar die nu veel met vluchtelingen werkt
langs de randen van fort Europa)

•

SMIB (supercool dat die kids van dit rappende kunstkollektief altijd naar Occii komen, dit is toch
wel dé Amsterdamse jeugdcultuur van nu)

•

Les Filles de Illighadad (meidengroep uit Niger)

•

Spacelady (straatmuzikante die nu internationaal bekend wordt in het clubcircuit)

•

Lebende Toten (noisepunkband uit Portland USA)

•

Infest (een van ’s werelds meest invloedrijke punk/hardcorebands aller tijden uit de USA)
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In september gaat dus alles los en tijdens de Open Dag spelen hier voor de hele buurt en
iedereen die het horen wil: EUGENE CHADBOURNE (US) + THE EX + DJ/RUPTURE (US),
waarvan The Ex, een Amsterdamse band die internationaal iets te melden heeft, nauw
verbonden is met OCCII en niet sinds gisteren. De programmering deze maand kent oude
helden en jonge lawaaischoppers, Grauzone en Haperende Mens verbinden zich met OCCII,
gebruiken OCCII waarvoor ze bedoelt is, ongegeneerd drammen op je trommelvliezen.
Terwijl ook de indie gitaarlabels van de randstad de krachten bundelen en een speciale
OCCII XXV avond organiseren en voor de gelegenheid een cassette uitbrengen.

Maatschappelijk belang
OCCII beperkt zich met de programmering, coalities en publieksbereik niet tot liefhebbers
van alternatieve cultuur, maar gaat ook coalities aan met educatieve instellingen en met
maatschappelijke organisaties. Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse onderwijsinstellingen, zoals het Conservatorium Amsterdam, het Media College Amsterdam, HvA
CMV, ROC Muziek, het Sandberg Instituut, SAE Institute, de Gerrit Rietveld Academie en
diverse scholen in Nieuw-West. OCCII kent ook meerdere samenwerkings-verbanden met
maatschappelijk- en cultureel-diverse organisaties uit de gehele stad, zoals Feministisch
Tijdschrift Lover, Redmond Amsterdam, Ladyfest Amsterdam, Queeristan, F-Word Fest en
het Transcreen filmfestival. OCCII organiseert ook op regelmatige basis culturele benefietavonden samen met bijvoorbeeld Alerta en vluchtelingenorganisaties.
Onafhankelijk Cultureel Centrum In It
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F-WORD workshops, BLACK FEMINIST CONFERENCE, RADICAL QUEER RESISTANCE
(QUEERISTAN), dat zijn avonden recht voor je smoel; of je ook even wilt nadenken, een
standpunt wilt innemen, kleur bekennen, of je ook even wilt emanciperen als je even tijd
hebt, tijdens het dansen? In november gaat het mis in Dokkum, in maart 2018 demonstreren
we tegen racisten in de raad. OCCII bouwt zo mee aan een ondergrond voor het nieuwe
platform waarop emancipatie de toon zet, in de strijd tegen intolerantie. Ondertussen staat
op 17 november de zaal vol met jonge rappers uit de Bijlmer die hun nieuwe SMIB album
presenteren en en-passant een heus Smibiaans Woordenboek ten doop houden. Hoezo
vernieuwing? OCCII neemt je mee naar de eeuw twee-twee.

Netwerk
OCCII maakt deel uit van een internationaal muzieknetwerk dat in het algemeen als
"underground" wordt bestempeld en dat drijft op een basis van onafhankelijke initiatieven;
soms DIY (Do It Yourself) genoemd, soms grassroots, maar altijd uitgaande van de zelf-wil
en actie van lokale collectieven en individuen met een eigenzinnige insteek. Zij brengen
muziek en podiumkunsten naar OCCII die aanvankelijk onder de radar blijven van de
gevestigde grote podia en van de commerciële media.
Een artiest die speelt in OCCII wordt niet ingevlogen voor een exclusief concert. Het netwerk
is de norm, de bands zijn op toernee en stoppen op meerdere stations van een Europees
ondergronds muzieknetwerk waar OCCII deel vanuitmaakt. WORM in Rotterdam is dan
eigenlijk even dichtbij als LAC in Brussel. Met WORM doet OCCII samen een speciale
dubbel-editie van het Haperende Mens Festival. Da’s mooi, al zal het natuurlijk nooit koek
en ei worden tussen 010 en 020.

Functie in de stad
De tijd dat OCCII voor het gevoel “ver” buiten het centrum van Amsterdam lag is voorbij. De
Amsterdamse binnenstad dijt uit, “rolt uit”, zoals staat beschreven in de Amsterdamse
Structuurvisie 2040: economisch sterk en duurzaam. Interactie, stedelijk leven en creativiteit
zijn daarbij wezenlijke ingrediënten van een groeiende vitale stad. OCCII vervult hierin een
functie met een sterke eigenzinnige inbreng. Essentieel voor een creatieve stad zijn de
zelfwerkzame initiatieven, die onder andere in OCCII tot ontplooiing komen. Een cluster van
alternatieve culturele- en uitgaansgelegenheden in West en Zuid, zoals OCCII, OT301, De
Nieuwe Anita, Vondelbunker, maar ook brouwerij Butcher’s Tears, vormt een centraal en
grootstedelijk “creative district” en trekt publiek vanuit de gehele stad en daarbuiten. Zij
werken onder andere samen bij het organiseren van het SOTU festival in de lente: “Sounds
of the Underground”. Een nieuwe coalitie vormt OCCII met deze en andere alternatieve
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cultuurpodia tevens in het initiatief Amsterdam Alternative, de tweemaandelijkse gedrukte en
online krant met gezamenlijk programma, artikelen en artwork, tot stand gekomen dankzij
een succesvolle crowdfunding-actie. Ook Ruigoord, ADM (Westpoort), Zaal 100, Volta,
Cavia (West), Cinetol (Zuid), De Ruimte (Noord), Fort van Sjakoo, Plantagedok (Centrum)
en Nieuwland (Oost) maken deel uit van dit hoofdstedelijke samenwerkingsverband. (Zie
ook: www.amsterdamalternative.nl)

Door de jaren heen is de relatieve afstand naar OCCII kleiner geworden, mensen fietsen
tegenwoordig toch wat makkelijker naar de andere kant van het Vondelpark omdat ze ook
naar Noord fietsen en ook naar Nieuw West voor concerten en uitgaan. Omdat het centrum
van Amsterdam zichzelf dichtsmeert met hazelnootpasta, is de OCCII ineens veel dichterbij
komen te liggen. Dit zou nog beter in ons voordeel kunnen werken als meer mensen daar
werkelijk de OCCII leren kennen danwel weten te vinden.
Overigens is OCCII van mening dat ADM moet blijven.
Er heeft in 2017 weer een doelgroep onderzoek plaats gevonden. De doelgroep bij OCCII is
niet veranderd, alleen iets jonger geworden, namelijk van 33 naar 28. En dat is wel een
mooie verschuiving, waar OCCII ook wel op heeft aangestuurd door de meer diverse
programmeringen, zoals bij voorbeeld die met het Bijlmerse SMIB.
De gemiddelde ijkpersoon bij OCCII is momenteel: man, werkend, hoger opgeleid, woont in
een woongroep in Amsterdam West, komt gemiddeld 4 keer per jaar, en z’n leeftijd is 28.
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Voor de direkte omgeving heeft het niet heel veel invloed. Vroeger, toen OCCII begon, was
het een volkswijk, en hing de jeugd graag in OCCII rond. Nu is het een “up-class” wijk, veel
tweeverdieners zonder kinderen. Maar dit zit OCCII niet echt in de weg. Het is altijd weer
een verrassing voor de mensen als ze eens binnen komen bij OCCII. Dan gaat er vaak een
nieuwe wereld open.
Wat zeggen anderen zoal over OCCII:
http://gertverbeek.com/gertverbeek.com/jaarlijstjes-2017/#more-6062
*. The Dwarfs Of East Agouza in OCCII (4 september) Het trio The Dwarfs Of East Agouza uit Caïro
speelde een vrije, rockende set improvisaties met afwijkend gestemde instrumenten. De grillige bluessolo’s
van gitarist Sam Shalabi lieten Noord-Afrikaanse invloeden horen zonder toevoeging van obligate
Arabische toonladders. Ergens halverwege het optreden pakte Alan Bishop zijn saxofoon op, maar in
plaats van op het instrument te spelen bracht hij de microfoon op mondhoogte en improviseerde hij
zingend in een ter plekke bedachte brabbeltaal. Het spontane zangintermezzo maakte zowel de
toehoorders als de zanger zelf aan het lachen. De afstand tussen band en publiek werd daardoor nog
kleiner dan het al was.
*. The Space Lady in OCCII (13 juni) OCCII is dé plek in Amsterdam voor alle mogelijke variaties op
punk, new wave, experimenteel, elektronisch en noise. Op 13 juni waren voor de verandering opeens
liedjes van onder meer The Beatles en Golden Earring te horen tijdens het tweede bezoek van The Space
Lady uit Californië. Er kwamen veel liedjes voorbij waar ik normaal gesproken niet uit vrije wil naar zou
luisteren. The Space Lady voerde onder meer het uitgeleefde Imagine uit, niet om gemakzuchtig te scoren
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maar omdat ze nog steeds oprecht gelooft in de boodschap van John Lennon. Een deel van het publiek
was lange tijd onrustig, totdat de muzikant uit haar elektronische comfortzone trad en op akoestische gitaar
het liedje Oh Brave New World speelde. Ze had het in november 2016 geschreven naar aanleiding van de
verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Het lukte haar om iedereen zachtjes mee te laten zingen en
een gevoel van saamhorigheid te creëren in onzekere tijden.
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De risico-pannenkoek
Risico omschrijving
Strategisch
Afwijking in prognose m.b.t. bezoekersaantallen vanwege onvoldoende concrete
doelen voor (gewenste) bands en artiesten
als onderdeel van de programmering.
Inbraak of brand waardoor operatie van
OCCII in gevaar komt
Afwijking van prognose bezoekersaantallen
door on-bekendheid van publiek met OCCII
en het aanbod.
Governance
Gebrek aan aansluiting bij actuele cultureel
muzikale ontwikkelingen kan afwijkingen met
bezoekers-aantallen prognose doen ontstaan.
Overbelasting of gebrek erkenning
vrijwilligers door ongelijke werk-verdeling
waardoor inzet vrijwil-ligers in geding komt.
Operationeel
Verloop van vrijwilligers werkt remmend op
de operatie van OCCII waardoor de
programmering instabiel kan worden.
Gebrek aan overleg door werkdruk
vrijwilligers waardoor operationele problemen
kunnen ontstaan.
Grotere bezoekersaanwas wordt gemist door
onvoldoende inzet sociale media.
Wegvallen vrijwilligers of programmeur
waardoor geen of beperkte programmering,
wat leidt tot omzetverlies.
Financieel
Negatieve afwijking omzetprognose,
waardoor geen vernieuwing van apparatuur
kan plaatsvinden, wat op termijn de
bezoekersaantallen negatief beïnvloedt.
Gebrek aan inzicht in kosten bij vrijwilligers
waardoor niet kostenbewust gehandeld kan
worden.
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Impact

Kans

Actie

Middel-groot

Laag

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Opstellen lijsten van gewenste acts die
aantoonbaar invloed hebben op hogere
bezoekersaantallen en die opnemen als
doelstelling in de programmering.
Zorgdragen voor adequate verzekeringen
door bestuur.
Gerichte promotie activiteiten.

Laag

Laag

Maak actualiteit en trends onderdeel van
agenda bij bestuursvergaderingen ter sturing.

Hoog

Hoog

Heldere opzet werkverdeling vrijwilligers.
Structuur te bepalen door bestuur.

Laag

Laag

Actieve aanwas door continue aandacht
aantrekken vrijwilligers.

Middel-groot

Middelgroot

Hoog

Hoog

Hoog

Laag

Opzetten van heldere en bruikbare
overlegstructuur voor vrijwilligers die ook
aantoonbaar gebruikt wordt.
Actief inzetten op sociale media strategie en
promotie.
Actief zoeken naar vrijwilligers.
Back-up plan voor stand-in voor
programmeur.

Hoog

Hoog

Opzet begroting waarin budget apparatuur
aankoop is opgenomen.

Hoog

Hoog

Bestuur meerdere keren per jaar inzicht geven
in de kosten en de opbouw daarvan, alsmede
de maatregelen.
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Financieel
OCCII heeft een uitdagend financieel jaar gehad. Niet alleen is er een nieuwe subsidiegever,
het AFK, maar daarnaast is OCCII overgestapt naar een andere boekhouder en is er in het
bestuur een nieuwe penningmeester. Dit betreffen positieve veranderingen, want intern is er
nu een veel beter financieel overzicht. Het bestuur is blij met deze nieuwe impuls van de
nieuwe penningmeester. Hierdoor is er een frisse kijk op de financiële huishouding en door
de hands-on mentaliteit kunnen er meer verbeteringen op dit terrein worden gemaakt. Eén
van de wisselingen op financieel gebied is, dat de zakelijk coördinator van OCCII nu zelf alle
bonnen inboekt in het boekhoudprogramma. Dat kost wel wat meer tijd, maar geeft ook
meer inzichten. Uiteraard zijn er variaties ten opzichte van de begroting.
Door zelf in te boeken kon per kwartaal gekeken worden naar de uitgaven ter vergelijking
met de begroting, met daarbij een prognose voor de rest van het jaar, om tijdig te kunnen
bijsturen. Door deze verbeterde aanpak werd een aantal verbeterpunten zichtbaar voor de
meerjarenbegroting. (Voor 2018 is de begroting bijgesteld en opgenomen in de bijlage).

Inkomsten (via eigen middelen)
De eigen inkomsten zijn 15.000 lager uitgekomen dan begroot.
Verhuurinkomsten - Dit zijn de inkomsten uit zogenaamde samenwerkings-avonden waarbij
het programma wordt georganiseerd door een externe organisator. Voor deze avonden is de
deurrecette voor de externe partij en werken we met een vergoeding uit deze recette voor
overhead/btw-afdracht etc. Verhuurinkomsten van OCCII zijn hoger dan begroot. Een deel
van deze verhoging wordt veroorzaakt doordat Kinderpret (het kinderprogram-magedeelte)
een zaalvergoeding betaalt voor het gebruik van de zaal aan OCCII, vanuit de begroting
Kinderpret, welke wordt ondersteund door afdeling Welzijn van stadsdeel Zuid.
Barrecettes - OCCII heeft een groot aandeel eigen inkomsten vooral dankzij de eigen bar.
De barrecettes dekten in 2017 een groot deel van de vaste bedrijfs- en loonlasten. De
horeca van OCCII is ondersteunend: de bar is alleen geopend tijdens de programma’s, en
wordt in zelfbeheer gedraaid en bemenst door eigen coördinatoren en vrijwilligers. Alle
baten zijn daardoor beschikbaar voor huisvestingslasten, lonen en andere beheerlasten.
Voor 2017 was € 100.000,- aan barinkomsten begroot, jammer genoeg werd er dit jaar
slechts € 75.000,- omgezet. De baromzet maar ook de recette zijn lager dan begroot, met
hiervoor twee oorzaken: 1) minder avonden als opgenomen in de begroting; 2) hierdoor
minder bezoekers, met als gevolg minder kaart- en drankverkoop.
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De lagere barinkomsten werden veroorzaakt door minder bezoekers, maar ook door de lage
marge tussen inkoop en verkoop. OCCII had al een aantal jaren geen barprijzen verhoogd,
terwijl dit vanuit de groothandel wel werd gedaan. Per ingang van 2018 zijn de bierprijzen
met 50 cent per consumptie verhoogd.
OCCII had ingezet op een toename van 800 bezoekers per jaar. Dit is niet gelukt vanwege
niet alleen minder avonden, maar ook vanwege minder bezoekers per avond door het
wegvallen van de OCCII-bar op de woensdagavond. Dat zijn bijna 20 avonden minder dan
het voorgaande jaar. Ook waren er dit jaar minder avonden uitverkocht. Zoals bij voorbeeld
bij Spellbound: dat is meestal 6 keer per jaar en heeft dan per avond 300 bezoekers, maar
in 2017 waren er ditmaal maar 5 Spellbound avonden.
In voorgaande jaren waren er meer “legendarische” concerten in OCCII, zoals De Kift of
Thurston Moore (ex-Sonic Youth), wat een buzz geeft in de hele stad en wat dan binnen 1
dag uitverkoopt. Death Ally was wel een van dit soort avonden. In 2017 waren we vooral
gefocust op het 25-jarige bestaan van OCCII, maar ondanks dat het een groot feest is
geweest, was het niet geheel uitverkocht.

Inkomsten via subsidies
OCCII heeft een aardige mix van subsidieverstrekkers met in het jaar 2017 een totaal
bedrag van € 114.317,- in 2017 waarvan 65.566 van het AFK afkomstig is.
Van het in de begroting voor 2017 opgenomen bedrag van € 102.500,- heeft OCCII uiteindelijk in totaal € 114.317,- ontvangen, en dat was € 11.817,- meer dan begroot. Dit werd met
name veroorzaakt door OCCII’s kinderprogramma Kinderpret, dat € 10.256,- meer heeft
ontvangen dan begroot. Vanuit Welzijn was er in eerste instantie sprake vandat de subsidie
zou stoppen, vandaar dat er laag was begroot. Maar eind 2016 kregen we het bericht dat er
alsnog een subsidiebedrag beschikbaar was voor het kinderprogramma.
Als kernpodia C heeft OCCII van het NFPK € 954,- meer subsidie ontvangen dan begroot.
Het overige verschil komt door indexatie.

Inkomsten op gebied van donatie en sponsoring
Op het gebied van sponsoring en donaties heeft OCCII € 3.381,- meer ontvangen dan
begroot, doordat veel bedrijven en/of ZZP’ers OCCII kortingen gaven op fakturen tot wel
88%. Deze kortingen, opgenomen als sponsoring, lopen op tot een bedrag van € 6.683,- De
donatiepot, op de bar bij OCCII, leverde in 2017 net iets meer dan € 1.000,- op.
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Verhouding eigen inkomsten en subsidie
Structurele subsidies - De begrote subsidies zijn die voor programmering, zakelijke infrastructuur, publieksbereik (AFK en NFPK) buurtgerichte activiteiten (stadsdeel Welzijn) en
loonkosten (DWI), plus overige fondsen/donaties. Deze inkomsten vormen in 2017 rond
30% van de totale begroting. Zonder de vrijwilligersinzet in de begroting is de verhouding
tussen subsidie en eigen inkomsten 45% tegenover 55%.
Kapitalisering inzet vrijwilligers - In de begroting is een bedrag opgenomen van € 140.000,aan inkomsten voor de inzet van vrijwilligers. Wij hebben de totale inzet van vrijwillige uren
berekend en deze fictief gewaardeerd. Vanuit onder andere onze subsidierelaties is ons het
advies gegeven ons potentieel aan vrijwilligers als kapitaal te zien en dit inzichtelijk te
maken via de begroting. Als OCCII niet met vrijwilligers zou werken, maar alleen met
personeel, zou de begroting dus vele malen hoger uitvallen.
Zonder deze kapitalisering vormen de eigen inkomsten 54% en de subsidie 46%. Bij
toepassing van kapitalisering vormen de eigen inkomsten 71% en de subsidie 29%.
De ambitie is door hogere eigen inkomsten deze verhoudingen in 2020 naar 60% eigen
inkomsten en 40% subsidie te brengen, (D.w.z. zonder kapitalisering van de vrijwiligers.)

Uitgavenkant organisatielasten
Lonen en loonkostensubsidie - OCCII heeft drie coördinatoren in vaste dienst: een zakelijk
coördinator, een coördinator voor programmering en productie van het avondprogramma, en
een coördinator voor programmering en productie van het jeugdprogramma. Van het DWI
krijgen we voor deze laatste functie een loonkostenvergoeding van € 22.000,-. Deze
bijdrage vloeit voort uit de oude regeling rond de zogenoemde Melkertbanen. Bij de sanering
van de gesubsidieerde banen is door de gemeenteraad besloten banen in stand te houden
die cruciaal zijn voor een organisatie bij voortzetting van activiteiten/ cultuuraanbod. De
loonkostenvergoeding wordt niet (meer) geïndexeerd en dekt de loonlasten niet geheel,
OCCII vult het loon uit de eigen begroting aan.
Rond het derde kwartaal van 2017 werd geconstateerd dat de lonen in de meerjarenbegroting vanuit een verkeerde loonschaal waren berekend waardoor een te laag bedrag is
begroot. Er is toen met de cijfers van de eerste 3 kwartalen goed gekeken naar de financiële
situatie van de stichting. Vanwege tegenvallende barinkomsten en bezoekersaantallen is
besloten geen eindejaarsuitkering aan het personeel uit te keren waardoor de loonkosten
nog wel binnen de begroting vallen. Voor de overige 3 jaar van deze meerjarenbegroting
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moet gekeken worden naar de juiste verwerking van lonen. Sinds 2018 maken we hiervoor
gebruik van een nieuw loonadministratiekantoor.
De beheerslasten personeel zijn iets lager uitgevallen, maar de materiële kant is iets te hoog
begroot. In totaal hadden we € 2.548,- meer aan kosten dan beraamd.
De huur- en gebouwkosten vallen hoger uit, doordat afschrijvingen van eerder uitgevoerde
verbouwingen niet waren meegenomen in de begroting.
De urenuitbreiding van de zakelijk coördinator van 28 naar 32 is niet doorgevoerd, waardoor
de kosten voor lonen minder zijn dan begroot.

Programmakosten
Vanwege de lagere recettes is er ook minder aan gages uitbetaald dan begroot, maar ook
door de mindere hoeveelheid avonden in de programmering. Dit jaar 133 in plaats van 146.
Hierdoor zijn de programmakosten € 8.068,- lager.
Liquiditeit bij OCCII word altijd goed in de gaten gehouden. Vanwege veel kleine produkties
en barinkomsten uit programmering ontstaat een relatief hoge cashflow voor OCCII. Door
goed vast te houden aan het principe van nooit geld uitgeven wat er niet is, wordt bij iedere
uitgave boven de 500 euro goed gekeken of het binnen het budget blijft.
In het financieel jaarverslag staat er een positief resultaat van € 6.539,- vermeldt dat OCCII
wil inzetten voor noodzakelijk dubbelglas in het gebouw ter isolatie voor warmte en geluid.
Voor 2018 is een nieuwe begroting gemaakt. (Zie hiervoor ook de bijlage.)
De grootste veranderingen in de nieuwe begroting voor 2018 betreffen:
- De lonen: in de loop van 2017, kwamen we er achter dat de lonen verkeerd waren
ingeschaald bij de vierjarigebegroting. Om in 2018 het personeel wel CAO-conform te
betalen, zijn de loonkosten in de begroting aangepast.
- De Kinderpretsubsidie is hoger dan begroot, dus daar was een aanpassing nodig.
Om de doelstelling van meer bezoekers te realiseren, is het marketingbudget omhoog
gegaan om meer promotie te doen, zoals op sociale media en dergelijke.
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Prestatie-afspraken
De omvang van het publiek is jammer genoeg niet evenredig aan de ambitie. De ambitie die
in de aanvraag is gesteld is gebaseerd op het jaar 2015, dat, zo blijkt achteraf, een
uitzonderlijk topjaar was. Wij zien wederom dat OCCII in 2017 niet de bezoekers-aantallen
uit 2015 kan evenaren.
Jaartal

Aantal

avonden

concert / bar

Aantal

Gemiddeld

bezoekers

2013

128

10.141

79

2014

124

11.736

87

2015

161

13.109

94

2016

132

12.042

90

2017

133

10.709

82

OCCII had ingezet op 146 programma-avonden, het zijn er 135 geworden, waarvan 133 in
OCCII zelf. Dit komt voornamelijk doordat de baravond er in 2017 amper was, dat waren er
maar 3. In de voorgaande jaren waren er nog gemiddeld 25 baravonden per jaar.
Oorzaak van dat mindere aantal was het uiteenvallen van het baravond collectief. Met
ingang van 2018 is er een nieuwe club, die de wekelijkse baravond weer op zich nemen.
In de bijlage is een lijst waarop bijgehouden werd hoeveel bezoekers er per avond zijn
geweest en welke baromzet dat opleverde.
Om de doelstelling van aantal bezoekers voor het komde jaar te realiseren, zal OCCII meer
en actiever aan de promotie van de avonden gaan werken.

Publiciteit 2017
Op het gebied van publiciteit heeft OCCII gebruik gemaakt van diverse on- en off-line
promotiemiddelen om haar publiek te bereiken; hieronder een kleine opsomming van de
verschillende publiciteit uitingen.
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De OCCII website heeft in de maanden januari t/m juli 23.800 bezoekers gehad. Er waren er
in totaal 41.000 nieuwe bezoekers, dat is 82% nieuwe bezoekers op de website tegenover
terugkerende bezoekers 18%.
Geslacht
Leeftijd

man
Vrouw

61%
39%

18-24
25-34
35-44
45-54
55-65

15%
43%
24%
12%
4%
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Bezoekers per land
Netherlands
16485
United States
1674
United Kingdom 1175
Germany
764
France
425
Belgium
396
Russia
318
Italy
287
Spain
213
Sweden
142

68,43%
6,95%
4,88%
3,17%
1,76%
1,64%
1,32%
1,19%
0,88%
0,59%
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De maandelijkse nieuwsbrief met telkens verschillende onderwerpen over OCCII en haar
programma. (Met 1425 aanmeldingen in maart 2017.)
De maandelijkse agenda/kalender - Dat wil zeggen 120 posters en 750 kalenders, offset
gedrukt, en overige promotie (stickers, t-shirts, katoenen tasjes, buttons).
Iedere avond heeft ook zijn eigen poster, die verspreid wordt door de vrijwilligers in de stad.

Sinds de zomer van 2015 is er ook Amsterdam Alternative, dat in een oplage van 10.000
kranten zesmaal per jaar verschijnt en altijd online de up-to-date agenda heeft van alle deelnemende podia.
De Facebookpagina (3000+ likes) - Bijna alle avonden die plaats vinden in OCCII hebben
ook een eigen evenement op Facebook, hierbij kan je dan aardig in de gaten houden
hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in de avond.
Voor de avond van 14 september (Minami Deutsch, uit Japan), is er voor het eerst gekozen
om betaalde promotie te doen op Facebook. Meestal komen er naar de avonden van deze
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programmeringsgroep tussen de 50 à 70 bezoekers. Maar deze avond was het bezoekersaantal gestegen naar 135.
Ondanks dat OCCII geen groot fan is van Facebook, is er voor 2018 besloten om meer
(betaalde) promotie te doen op dit soort sociale media.
Rond het 25-jarige jubileum kreeg OCCII advertentieruimte in het blad Gonzo Circus.
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Beheer en eigendomsverhouding OCCII
OCCII huurt haar ruimte in een monumentaal woonwerkgebouw, beheerd door Vereniging
de Binnenpret. De vereniging heeft het complex op haar beurt in erfpacht van de gemeente
Amsterdam, en is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. De huurders in het
complex zijn allemaal leden van de vereniging en dus ook medeverantwoordelijk voor het
organiseren van het beheer en casco-onderhoud van het complex. OCCII levert daarin ook
haar aandeel, zowel door organisatorische input als het uitvoeren van onderhoud in
zelfwerkzaamheid door haar vrijwilligers. Alle onderdelen, dus ook OCCII, zijn zelf
verantwoordelijk voor inrichting en beheer van de eigen ruimtes.
Deze beheerconstructie heeft grote voordelen voor OCCII. De huurprijs per m2 ligt ver onder
marktconform en is één van de redenen dat OCCII relatief lage bedrijfslasten heeft. Ook het
uitvoeren van onderhoud in zelfbeheer is van grote invloed op de beheerlasten en daarmee
de huurvergoeding.
In 2017 is het Vereniging de Binnenpret, na jarenlange onderhandelingen met de gemeente
Amsterdam, gelukt een nieuwe erfpachtovereenkomst af te sluiten. De huurafspraak (ofwel
de erfpachtcanon) heeft een looptijd van 50 jaar, maar de overeenkomst zelf is voortdurend.
Door de lage rentestanden is de jaarlijkse erfpachtcanon zelfs iets minder geworden. Het
bestuur van OCCII heeft in het afgelopen jaar actief bijgedragen aan het tot stand komen
van deze deal. Niet alleen heeft OCCII hiermee een garantie dat zij haar activiteiten ook na
2023 (dat was de einddatum van de eerdere erfpacht) kan voortzetten, maar ook is hiermee
voor de komende decennia een betaalbare huur voor onze ruimtes gegarandeerd. De
nieuwe overeenkomst met voortdurende looptijd houdt ook in dat de Vereniging in de
toekomst grotere investeringen aan het casco kan doen; bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid. OCCII kan hier van meeprofiteren.
Vereniging de Binnenpret heeft een MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Dit plan wordt
opgesteld en uitgevoerd door het bestuur en de leden van de vereniging. De eigen ruimte
van OCCII is sinds de verbouwing in 2015 weer in goede staat van onderhoud, al blijven er
altijd verbeteringen mogelijk. Voor de periode 2017-2020 is er onder andere de wens om de
kleedkamer te vernieuwen en de ramen van het kantoor/backstage beter te isoleren, een en
ander afhankelijk van de beschikbare middelen.
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Wat is er in 2017 aan onderhoud gedaan

- Aan het begin van 2017 zijn in verband met herhaaldelijke verstoppingen van de toiletten
de rioleringsbuizen aangepast.
- In de zomer 2017 heeft zoals elke jaar de binnenzijde een nieuwe “look” gekregen, hier en
daar een lik verf en de zaal een nieuw kunstzinnig muurbehang.
- Dit jaar zijn ook de bierkoelkasten opgeknapt met nieuwe rubbers en scharnieren waardoor
de drankjes ook in de zomermaanden weer lekker koud zijn.
- Tevens is er een extra geluidsdeur geplaatst bij de nood/achter-uitgang, om geluidslekken
naar de medegebruikers van de Binnenpret en ook de achterburen te verhelpen.
- In 2018 zal er ook in de bovenruimte extra isolatie worden geplaatst om geluid en warmte
binnen te houden. Indien de financiële situatie het toelaat, zal er gekeken worden naar airco
voor in de zaal, want bij warme dagen koelt het huidige systeem niet voldoende.
Stichting In It is de rechtspersoon die de OCCII beheert, met een vijftal gemotiveerde bestuurders. De ambitie is het bestuur qua aantal op minimaal 5 bestuurders te houden. OCCII
heeft als beleid dat er geen vergoedingen worden betaald aan vrijwilligers, dat geldt dus ook
voor bestuursleden. Het bestuur vergadert 5 à 6 maal per jaar, daarnaast nemen bestuursleden bij toerbeurt deel aan vrijwilligersvergaderingen, de vergaderingen van Vereniging de
Binnenpret (de verhuurder) en overleg met externen zoals de boekhouder, subsidierelaties
en dergelijke.
Onafhankelijk Cultureel Centrum In It
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Daarnaast ligt er een ambitie om in het bestuur altijd één of meer leden te hebben die ook
andere vrijwillige taken binnen OCCII uitvoeren, en zodoende blijvend een rechtstreekse
connectie tussen bestuur en werkvloer te behouden. Het bestuur wil zoveel mogelijk
verscheidenheid en expertises in haar midden hebben (professionele musici/kunstenaars,
bestuurders met organisatorische en ambtelijke ervaring etcetera) zoals ook nu het geval is.
In 2017 vond er een bestuurswisseling plaats. André Meijler is de vervanger van penningmeester Kristina Petrasova, die wegens een te volle agenda niet genoeg tijd had haar
bestuursrol voort te zetten. De nieuwe penningmeester speelde een actieve rol bij het
opstellen van de jaarcijfers en de nieuwe begroting, en heeft ook OCCII’s verdienmodel
doorgenomen, en voorstellen gedaan voor verhogingen van de drankprijzen, waar eind 2017
door het bestuur mee is ingestemd. Het bestuur is blij met deze nieuwe impuls. Hierdoor is
er een frisse kijk op de financiële huishouding en door de hands-on mentaliteit kunnen er
meer verbeteringen op dit terrein worden gemaakt.
OCCII volgt de Code Cultural Governance en voldoet aan de daarin gestelde criteria. Het ligt
in de verwachting dat er tussen 2018-2020 enkele bestuurswisselingen gaan plaatsvinden.
Het bestuur heeft daarbij een voorkeur bij het werven van vrouwelijke bestuursleden en
streeft naar een meer diverse samenstelling.
OCCII heeft tot op heden geen Raad van Toezicht. Het bestuur heeft overwogen of dit een
zinvolle toevoeging is voor onze organisatie. De conclusie daarvan is dat de grootte en
horizontale structuur van onze organisatie zich niet lenen voor een RvT. Een extra laag van
overleg is niet praktisch is en vraagt te veel energie van het bestuur en de werknemers,
waar de mogelijke voordelen van het hebben van een RvT niet tegenop wegen.

Ontwikkelingen vanaf 2017
In grote lijnen streeft OCCII naar een voortzetting van de huidige bedrijfsvoering, waar in de
afgelopen jaren een aantal positieve ontwikkelingen in gang zijn gezet. Er zijn drie vaste
medewerkers (2,7 fte), die verantwoordelijk zijn voor de avondprogrammering, het kinderprogramma en de zakelijke coördinatie. Samen met een team vrijwilligers geven zij OCCII
vorm en inhoud. OCCII heeft met deze personele bezetting een goede uitgangspositie om
de gestelde artistieke en zakelijke doelen te behalen. Uitbreiding van het aantal personeelsleden, en daarmee de post loonkosten in de begroting, wordt niet geambieerd. In 2017 is er
op projectbasis een ZZP’er ingehuurd voor de uitvoering en het maken van publiciteit rond
de activiteiten van het 25-jarig bestaan van de OCCII.
De vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk
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voor een groot deel van de productie en uitvoering van ons programma. OCCII streeft
ernaar om de organisatie zo horizontaal mogelijk te houden waarbij vrijwilligers, coördinatoren en bestuur evenredig invloed hebben op het gevoerde beleid. Doordat vrijwilligers
zelf verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de programmering en productie is hun
inbreng als vanzelf gegarandeerd.
OCCII blijft ook na 2017 werken aan het vrijwilligersbeleid en aan het stroomlijnen van de
inspraak bij beleid en programmering. Dit gebeurt onder andere door vrijwilligersvergaderingen met de coördinatoren en bestuursleden. Daarnaast zijn er werkgroepen op
onderwerpen als publiciteit, programmering of het herijken van de visie/missie van OCCII.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is bij OCCII een noodzakelijke ambitie. De komende
jaren moet er veel energie en tijd worden geïnvesteerd in het werven van vrijwilligers. Ook
opleiding van vrijwilligers en binding van hen voor langere tijd vraagt veel inzet. OCCII wil
graag het aantal vrijwilligers dat getraind is om zelfstandig avonden te coördineren
uitbreiden. Zodat de verantwoordelijkheid over meer coördinatoren verdeeld kan worden. Zo
wordt het makkelijker om meer programma’s te draaien en de gestelde begrotingsdoelen te
behalen.

Vrijkaartenbeleid
OCCII heeft geen vrijkaartenbeleid, vrijwilligers mogen altijd komen kijken op andere
avonden waar bij ze zelf niet ingeroosterd staan. (Echter, hier wordt bijna nooit gebruik van
gemaakt, ze betalen 9 van de 10 keer gewoon de entree.)
Rond om het 25-jarige bestaansfeest van OCCII zijn er wel een aantal kaarten vergeven via
win-acties in samenwerking met het alternatieve muziekblad Gonzo Circus. Dat betrof
avonden in september die voor Gonzopubliek interessant waren. Wie een vrijkaart wilde kon
aan Gonzo een mailtje sturen. Elke avond (5) waren er 5 vrijkaarten, dus in totaal hebben
Gonzo en OCCII 25 mensen blij kunnen maken met een concert naar keuze.
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Reflecties op specifieke opmerkingen uit
de verleningsbeschikking
Hieronder willen wij nog reflecteren op drie belangrijke punten die benoemd zijn in de
verleningsbeschikking van het AFK. Deze punten komen ook al in andere delen van het
jaarverslag aan de orde en worden hieronder samengevat.
Artistieke inhoudelijke kwaliteit
Het ontwikkelen van een duidelijke visie voor de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen die de
organisatie beoogt voor de toekomst:
- Dit is een punt waarover we ook in 2017 intern veel discussies hebben gevoerd. De
diversiteit van het programmaaanbod werkt daarbij in de beeldvorming soms tegen ons. Hoe
maken wij duidelijk dat de optelsom van onze programma’s een hogere uitkomst heeft dan
de afzonderlijke delen? Wij gaan ook na 2017 door met deze discussie. In 2018 staan er
sessies op het programma om, samen met de verschillende programmerings groepen, een
gezamenlijke OCCII visie te benoemen.
Zakelijke kwaliteit
Het behalen van de in de begroting benoemde substantiële stijging van de inkomsten:
- In 2017 is deze stijging van inkomsten uitgebleven. Oorzaak daarvan is vooral dat er
minder activiteiten zijn geweest. Doordat de uitgaven ook lager zijn hebben we wel een
positief resultaat gehaald. Tijdens het maken van dit jaarverslag, is door het bestuur van
OCCII besloten om concrete stappen te nemen om de eigen inkomsten te laten stijgen.
De eerste stap voor 2018 is dan ook een verhoging van de barprijzen. Aangezien deze al
bijna 5 jaar ongewijzigd waren, is er besloten om de bierprijs met 50 cent te verhogen. Bij
dezelfde hoeveelheid bierverkoop als in 2017 in 2018 zou dit een bedrag van € 25.000,opleveren. Ook de prijzen van verhuur zijn aangepast en verhoogd.
Publiek
Het afstemmen van onze programma-inhoud teneinde een diverser en breder publiek te
bereiken:
- OCCII zette in 2017 vooral in op een divers aanbod en op nieuwe manieren om publiek te
bereiken. Dit heeft niet geleid tot substantieel hogere bezoekersaantallen. Het bestuur heeft
daarom eind 2017 besloten nog meer in te zetten op sociale media en hiertoe het
publiciteitsbudget in de begroting 2018 te verhogen.
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Bijlagen
•

Jaarcijfers 2017

•

Nieuwe begroting 2018

•

Excel-bestand met data omtrent de avonden dat we open waren, de hoeveelheid
bezoekers en de baromzet

•

Publiciteitsuitingen door promotie-acties van Koen ter Heegde

Onafhankelijk Cultureel Centrum In It

27

Jaarverslag 2017

OCCII 2017 JANUARY 2017 07 OCCII ON TOUR w/ KNIK ZINE @ PARADISO, 24 UUR
VAN ONDEREN FESTIVAL 11 OCCII REGGAE BAR CANCELLED >>12 HC/PUNK! w/ INNER
TERRESTIALS (UK) + OD KIDS + DJ BONE 13 VRIJWILLIGERS DINNER 13
YOUTUBELEZING - TOEVALLIGE AVANT-GARDE w/ JOOST HEIJTHUIJSEN 13 BALKAN BEAT
BAR 14 V FOR VULTURE w/ MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE (US, Scott
Kelly/Neurosis & Sanford Parker) + BLACK DECADES 15 SWAP/RUIL PARTY (14:0018:00) W/ RÊVERIE 20 IN OK/OUT KO! FAUT HAUT + Leila Bordreuil (US) +
NAZARY ( Miguel Petruccelli, Jasper Stadhouders,Frank Rosaly & Onno
Govaert) N.F.P. 21 HILDE BDAY w/ The Backyard Boys 23 IN OK/OUT KO! w/ E
(US) + HWRH + CLAQUER (UK, Lisa Fannen & Jer Reid) 26 MKM! w/ PIED GAUCHE
(FR) + TOAD (FR) + DIRAR KALASH (PS) 28 DISFISH RECORDS PRESENST: Northern
Dub Mystic ft. Dr Dub (On-U Sound) + Alien Levi (D) + DJ Kingofdub + DJ
Fictive Person + DJ Hightower N.F.P. 29 KEES BDAY
FEBRUARY 2017
04
Electronic TTTravel w/ KaZeko + Sickore + Hellboii 05 [TTOTE] The Tide øf
The End AKTION XVII w/ KAUMWALD (FR) + JSCA + ONONT KOMBAR 08 OCCII REGGAE
BAR 09 LE SOTU DE NUIT w/ FÉLON (fr) + TERRINE (fr) + A_R_C_C (fr) +
DOMINIQUE MANU (fr) + M8JN 11 SPELLBOUND w/ Kiri Mioqi (Live) + DJ Louis
Guilliaume + DJ's Martijn, Kaseta + Toon + DortArt + Guests 15 HC/PUNK! w/
SUBHUMANS (UK) + CRACKED UP + DJ STEVE 16 MKM! w/ SLY & THE FAMILY DRONE
(UK) + PLURALS (UK) + PRZEWALSKI 18 MANUPALOOZA FEST 2017 - BENEFIT
VRIJPLAATS LEIDEN w/ KISS MY FACE + FLOWERS + PARASTROYED + MCHNRY + MUDBAG
+ KLENG + ??????? + SNOW BITE + Joshua Baumgarten 's The Irrational Library
band + ZTRATILA SE KOCKA + DJ'S BRENDA, STEVE & GINGERMOON 25 KETACORE:
KARNAVAL MET EEN 'K'! w/ Apzolut & MC Goatzak + Meow Meow & Jefflocks +
Maniak-47 + Wreck Havoc DJ Squad + Trinidad Terror Corps
MARCH
02
KATZWIJM PRESENT: NIGHTINGALES (UK) + THE HOWL ENSEMBLE + DROPPINGS +
WORLDS DIRTIEST SPORT (=Kevin Truman oF TRUMANS WATER) + DJ Supersonic Tim
08 OCCII REGGAE BAR 10 ADRIAN SHERWOOD & PINCH (UK) + Uncle Fester On Acid
+ DJ's VETTE METTE & RAMSES HOPPA 11 REBEL UP! SOUNDCLASH 10 YEAR
ANNIVERSARY W/ DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK (TR/EU) + ZEA & AFEWORK
NIGUSSIE (NL/ET) + DJ Sets By: ZÉ KALO + PÅL/SECAM + DJ LARVA + Alex
Figueira + Disc Jockey Rengo Estar + Rebel Up! SebCat, Duckfood & Palm M 15
SUBBACULTCHA w/ BLANKA + PASCALE PROJECT 17 NO NOISE, NO LIFE! w/ LEFT HAND
CUTS OFF THE RIGHT (UK) + SAVAGE HARVEST + KOMPJOTR EPLETRIKA (DK) + KRANZ
CONFESSION 18 BALKAN BEAT BAR 20 'Shanti Shanti' w/ MORADO + Marie-Louise
(Afstudeer project van Marloes van Dongen en Valerie Lamers van 't PACT
College, Amsterdam.) 23 IN OK/OUT KO! w/ PRAED (LE/CH) + DAiKiRi (FR) +
SOTU DJ TEAM 24 HC/PUNK w/ SALIGIA (DE) + LAWINE + SECOND GUESSING 25
HOUSEWIVES (DANCE PARTY, WOMAN ONLY!) 29 Disfish Records presents: PITCH
BLACK (NZ/UK) + Uncle Fester On Acid + DJ Fictive Person
APRIL 01 NHC
D&B/JUNGLE PARTY w/ MECHE (BE, KONKRETEJUNGLE) + GROOVEMASTER JOHNSON (UK,
NHC) + TIMTIM (KILLA CUTZ) + RECIDIVE (NIMATEK) + ULTRAMARS (FR, NHC) + VJs
ESAESE-VANOORDE 05 OCCII REGGAE BAR 07 DEATH ALLEY + NEED 08 SPELLBOUND 1216 SOTU FESTIVAL 2017 12 SOTU FESTIVAL w/ ZOO (IN) + GUESS WHAT (FR) +
COMMON EIDER, KING EIDER (US) + CATHY HEYDEN (FR) + DJ SL'OCCII 13 SOTU
FESTIVAL vs. RU! w/ LES FILLES DE ILLIGHADAD (NE) + DJ SEBCAT (BE) & DIEGO
ARMANDO (ES) 14 SOTU FESTIVAL w/ 15 SOTU FESTIVAL w/ 16 SOTU FESTIVAL:
FINAL ACT w/ NIONDE PLåGAN (SE) + TRACHIMBROD (SE) + THE FIFTH ALLIANCE +
SNøGG (SL) + SLO DAZE 19 OCCII HIPHOP BAR - Wrekonize 20 'LOW END' w/
(Afstudeer project van 't PACT College, Amsterdam.) 22 KALTER KELLER w/
WERNER KARLOFF (ME) + SILENT RUNNERS + DJs: Matsu (Kalter Keller),
Vleermuishol (Weemoed), Absynth (Neon Decay) 23 IN OK/OUT KO w/ Booker
Stardrum (US) + duo Rogier Smal, David Brichall (uk) + trio Terrie Ex,
Raoul van der Weide, George Hadow + CACTUS TRUCK Ft. Luis Lopes (PT) 27
OCCII ON TOUR @ ADM w/ Kansalaistottelemattomuus (FI/SC) + IMPACT (IT) + A
NEW SCAR (IT) + MORE T.B.C. 29 Parking Lot Magic Party Discotheque_ w/
Aeoia (UK) + DeAnimator (CA) + Eisbein (Benny Nilsen & Gert-Jan Prins) +
Nonewovens + Sleek Mink (DK) + VHSUHF (CA) + DJs: Sl’Occii, MelodyMelody
(BR), Toby, All in (OOH)
MAY 01 Grave Entrance w/ NADJA (CA) + SLO DAZE
04 [??ø?e] AKTION XIX w/ ARMOUR GROUP (AU) + KOUFAR (USA) + MILITARY
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POSITION (AU) + MSHING (AU) + CLAMOR 05 Katzwijm & Subroutine present:
FLOWERS + HWRH + LEWSBERG + THE SWEET RELEASE OF DEATH + APNEU DJ TEAM 06
BALKAN BEAT BAR - Surprise Special Edition! 10 Haperende Mens #5 w/ THE
BODY (US) + UNIFORM (US) + CELESTIAL BODIES 12 ÉÉH LEKTRO !!! w/
TeknoRobics PartyFitness + BISHGATZU + SPARKLE SAMMY + SAMMY + EVASIVE
MANEUVERS + SCHIMMEL A 13 ALERTA ALERTA FESTIVAL 2017 w/ PRIMEVAL SOUP (UK)
+ JONESTOWN ALOHA + SNOW BITE 17 [TTOTE] AKTION w/ SHREDDED NERVE (USA) +
GNAWED (USA) + GRIN (USA) + SAVAGE HARVEST 18 DOEK FESTIVAL 2017 – THE
PRESENT
IS
PRESENT:
ANDY
MOOR
&
TERRIE
EX
DUO
+
WARELIS/AUSTBØ/DIKEMAN/MOSER = John Dikeman : sax, Marta Warelis : keys,
Harald Austbø : cello, Philipp Moser : drums + NAZARY = Miguel Petruccelli
: bass, Tristan Renfrow : drums, Jasper Stadhouders : bass, Onno Govaert :
drums 19 Ultrasound bookings PRESENT: DRAB MAJESTY (US) + POISON POINT (FR)
+ TRANSFIGURE (UK) 20 KLOKI-FEST w/ WANORDE + NATURAL PROGRESSION + JACOB
INHUMAN + COMAN DANTE + LI-Z + SHIMLA + TRANKILO + WREK-O-NIZE TAKEOVER +
MINEUR + MEATCHOPPER 118 + MORE 24 MKM! w/ MSHR (us) + MAX EILBACHER &
DUNCAN MOORE (us) + TOMUTONTTU (fin) + DJ YUTHAKA 25 NEW JAPANESE MUSIC
FESTIVAL (JP,
Tatsuya Yoshida (Ruins), Atsushi Tsuyama (Acid Mothers
Temple) & Makoto Kawabata (Acid Mothers Temple)) 27 MKM! w/ UMWURF (DE) FT.
SAMARA LUBELSKI (US) + RO (DK) + BLUE DUVET + DJ VALENTINA (JACUZZIGIRLS)
28 NineLives benefiet voor Stray-AFP 31 OCCII SOTU BAR w/ AWOTT (RU) + VAT
(FR) + DJ's VIS & BENCE
JUNE
01 GRAUZONE w/ 10.000 RUSSOS (POR) +
DNALIEN JOHN 02 Yugofuturism w/ ŽEN (HR) + CELLULAR CHAOS (US) + CUSACK
featuring: Weasel Walter (Flying Luttanbachers/Lydia Lunch) with frontwoman
Admiral Grey & Rad Chaines on Drums 03 Still Making Art International Music
Services IV w/ STEPHEN MIGUEL DEKKER (US) + THE PUNISHMENT OF LUXURY (UK) +
WARTONE (UK) + JUJUL0V3 (FR) + MELODYMELODY (BR) 08 SOTU Show w/ O SILASI
(BE) + B6RB6P6PA FT. LEONARD VINK + BSE + SSSSSORY + DJ CAPTAIN SPANK 09
HC/PUNK! w/ SICK ON THE BUS (UK) + CRACKED UP + OD KIDS 13 IN OK/OUT KO! w/
THE SPACELADY (US) + MAG (SE) + Sheik Anorak (FR) + DJ CHRISTIAN PALLIN
(SE) 15 World Beats presented by Damson w/ 19 HC/PUNK! w/ LEBENDEN TOTEN
(US) + LONG KNIFE (US) + OPEN WOUNDS 21 GIRLS GO BOOM! w/ SHIT GIRLFRIEND
(UK) + FOES + CUSACK 23 MKM! w/ NO BALLS (SE/NO, Brainbombs/Noxagt) + QUALM
+ MUDBAG 24 ADM BENEFIT! w/ DYNAMO IRIE + BAGJUICE + ZIBABU + GRASSMOAWER +
MORE..! (Erica)
JULY
01 HC/PUNK! w/ RUIDOSA INMUNDICIA (AT) + GEWOON
FUCKING RAGGEN + ... 02 AUXXX PRESENTS: THREE EVENINGS WITH DANNY O REALLY
- PART 3 w/ SUMSHAPES (uk) + NAUSEAHTAKE + RAZORBLADE JR + LYSN + PHIL WOOD
+ SEITA 05 REGGAE BAR Presents: Fictive Person (Reggae Bar) + Uncle Fester
On Acid/Dr. Dub (Disfish/On-U Sound) + Bopper (Reggae Recipe) + LAY DNA
(Hungary) + SL'OCCII (OCCII) + Leendread (TVM) 07 BALKAN BEAT BAR 08
HOUSEWIVES 09 HOORLOG-II w/ TON.DOSE + BARBAPAPPA + BOOTLEK UNDERGROUND
ESC. + FEUTUS LAPDANCE + GODSWiL + LEAGUE of MENTAL MEN + MONOPOLKA +
CREVER + Les CARNAGES POSSiBLE + PARALODIA + STARMiNT DiSTORTiON + ESOC +
FUTURO de HiERRO + PARASNOL + iNNERCORE 10 MKM! w/ GOAT (JP) + YPY (JP) +
DJ MARK & GUESTS 14 REBEL UP! w/ APICHAT PAKWAN (TH/NL) + Dj Pinchado (AR)
+ REBEL UP! DJ'S 17 HC/PUNK! w/ CITY OF CATERPILLAR (US) + LAWINE + ZAHRADA
+ SKYLARK (UK) + DJ STEVE 20 Meduse MagiQ w/ BYE BENECO (ZA, Johannesburg)
+ SPILL GOLD + BLEU CRIME + Dj Ciao Beneco & DJ the Stranger 21 HC/PUNK! w/
RESTARDS (UK) + SUICIDADE + DIRTY PROTEST
AUGUST CANCELLED 23 HC/PUNK!
w/ AGNOSY (UK) + CRUSTENUNIE + URK (010) 24 ADED Present: KEVIN ROBERT
THOMSON (US, ENABLERS) + STEVE ARMOR (US) + VEDA (BE)
SEPTEMBER
01
GRAUZONE w/ Danielle De Picciotto & Alexander Hacke (Einstürzende
Neubauten)
+
GLICE
02
AGA
15
YEARS
PRESENTS:
Anarchistische
Boekenbeurs/BOOKFAIR + AFTERPARTY w/ LIFELESS PAST + THE AVONDEN + KEES
PEERDEMAN + DJ GINGERMOON 04 OCCII vs HAPERENDE MENS #6 w/ THE DWARFS OF
EAST AGOUZA (EG, MAURICE LOUCA, SAM SHALABI, ALAN BISHOP) + JOOKLO DUO &
Riccardo Sinigaglia (IT) + Ogon Batto (BE) + powertrio Freek Lomme (word),
Joan van Barneveld (guitar) en Gert-Jan Prins (drums) + DJ DRB (Worm 010)
08 HC/PUNK! w/ SIEGE (US) + GEWOON FUKKING RAGGEN + PARANOID STATE 09
SPELLBOUND w/ ELECTROSEXUAL + KASETA + MARTIJN + TOON + DORTART + K-DUSHI +
VJs AlexEtJeremy 14 MINAMI DEUTSCH (JP) + MANTRA MACHINE + FLURRIED
LIQUIDITY (Liquid Visuals) 15 BalkanBeatBar present: Antwerp Gipsy-Ska
Orchestra (BE) + DJ FICTIVE PERSON 16 BinnenPret OpenDag w/ EUGENE
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CHADBOURNE (US) + THE EX + DJ/RUPTURE (US) + EVE LIBERTINE (UK, CRASS) &
BABY FIRE (BRX) + Toto Boroto & the Wild Flowers + Black Wednesdays +
Mineur + Stiff + I.R.K. 17 Rawdio:Ruiz&Roll presents: COSTES (FR) +
FCKN'BSTRDS + KRISTUS KUT + LEVi + APOPHALLATION + OPAL (fr) + DYSEXIC (PT)
+ PAVIL MIKAILOV (RU) 20 IN OK/OUT KO! w/ MIKE WATT´s IL SOGNO DEL MARINAIO
(US/IT) + G.W. SOK & TWO PIN DIN (ANDY KERR & WILF PLUM) + DISC JOCHIE
GRRRT & DJ SL'OCCII 21 OCCII XXV: Labels Unite w/ AC BERKHEIMER + CIEL +
ELECTROPOËZIE + SLOW WORRIES + TRACK CLUB PARTY + WOLVON 23 JESSFEST 2017
w/ LESTER VERDE (UK) + FAMYNE (UK) + MOWER + ACID HAMMER + DJ WESLEY &
SMOKESWIFT 29,30 - 01/10 THE F-WORD FESTIVAL w/ ANTI-CORPOS (BR/DE) +
SCREAMING TOENAIL (UK) + CLAUDIA FUENTES (CHILE) + CARMEL ZOUM (CONGO/DE) +
LEPETKA (GR) + MIRROR MATTER + DJ WORKSHOP FOR WOMEN + QUEER-FEMINIST
KARAOKE + SPOKEN WORD
OKTOBER 01 F-WORD (WORKSHOPS) 04 V FOR VULTURE w/
¦¦¦¦¦¦ (CZ) + GNAW THEIR TONGUES + OWLBITES 06 WREK-O-NIZE (HIPHOP) 07
BLACK FEMINIST CONFERENCE 08 MKM! w/ KRAUS (NZ) + The Young Mothers
(Ingebrigt Håker Flaten's band) + SPINIFEX 13 KATZWIJM w/ THE LUMES +
BLAFPAARD + THE AVONDEN + GARY'S JETLAG 14 Ultrasound bookings w/
WHISPERING SONS (BE) + SECOND STILL (US) + ZWARTE POËZIE 19 REBEL UP!
SOUNDCLASH w/ OTIM ALPHA (Nyege Nyege Tapes / Kampala, Uganda) +
Bistecchiño (IT) + REBEL UP! DJs 20-22 RADICAL QUEER RESISTANCE (QUEERISTAN
2017) 26 SOTU Presents: DEFEKTRO (JP) + O O O (NIKOLA H. MOUNOUD, CH) +
KAZEHITO SEKI (JP) + MIKKO SAVELA (FI) + LEKKAGE + PRESSURE THERAPY + ANDRé
AVELãS (PT) + DJ LND PND 27 HC/PUNK w/ INFEST (US) + MARXBROS (PAUL & OLAF
VD BERG/CHRIS DODGE, US) + CITIZENS PATROL
NOVEMBER 04 BALKAN BEAT BAR
ft. JOB & JANFIE (Amsterdam Klezmer Band) 09 REBEL UP! SOUNDCLASH w/ LUKA
PRODUCTIONS (MALI) + REBEL UP! DJ Sebcat (brx) + DJ Zé Karlo (Mezrab) 11
SPELLBOUND w/ DJ Anne Anderson + DJ Kaseta + DJ Martijn + DJ Toon + DJ
DortArt + Guests + VJs AlexEtJeremy 17 SMIB Presents: #M53 Releaseparty w/
FOSA YG + YUNGGODS + LOOPEY + DJ: WEATHERMAYN 18 KRUDAS CUBENSI (Cuba) + MC
MUSTAJ +
DJ K-Dushi 19 Los Muertos Swap Party w/ TEENAGE TITS + FIN 20
HC/PUNK/METAL w/ VORVAÑ (RU) + THE FLESH 23 IN OK/OUT KO! w/ ASIQ NARGILE
(Georgia) + HOWIE REEVE (UK) + REBETIKA (Andy Moor + Yannis Kyriakides) +
DJ DE BOER 24 The Tide__De Vloed w/ INTERNAZIONALE (dk) + ISORINNE (se) +
SEQUENCES (be) + O RATEL RATEL (be) + SVARTVIT + KUJO (le) 25 ÉÉÉÉH
LEKTRO!! w/ ElektroRobics Party fitness + DJs IKON + Dr. Cheesebut + Bad
Stof + Trankilio b2b Inhuman + Le Fromage Bizare
DECEMBER 01 IN OK/OUT!
w/
DUO
KEN
VANDERMARK/TERRIE
HESSELS
+
TRIO
DAVE
REMPIS/JASPER
STADHOUDERS/FRANK ROSALY + DJ ANDY 'EX' MOOR 02 SOTU OCCII BAR w/ TRIEBLAUT
(DE) + STÖRENFRIED (DE) + COLLOID + DJs SL'OCCII + HAKKI TAKKI & FLIP 08
HAPERENDE
MENS
w/
GROUP
A
(JP)
+
URUK
(Massimo
Pupillo/ZU
&
Thighpaulsandra/COIL)(IT/UK) + RED BRUT + MICHEL BANABILA 09 HAPERENDE MENS
w/ GIANT SWAN (UK) + NAKED (UK) + THE OSCILLATION (UK) + TURIA 13 OCCII
REGGAE BAR w/ BOPPER + LAY DNA + RAMSES HOPPA 14 GRAVE ENTRANCE w/ DHIDALAH
(JP, GuruGuruBrain Records) + SUPER SONIC BLUES 15 REFUGEES FUNDRAISER w/
GOODIEPAL & PALS (FO/DK) + VARKENSHOND (BE) + DJs Mrs. & Mr. CRISTMAS CARD
(JP/020) 16 BALKAN BEAT BAR XVII w/ DJ's LAY DNA (HU) and Fictive Person!
23 IN OK/OUT KO! w/ IT DOCKUMER LOKAELTSJE (Fryslân) + WILLIE DARKTROUSERS
& DE SPLINTERS + BABY GALAXY + PARKING LOT + TSEAD BRUINJA + DJs JAAP_0519
& Woninginrichting
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