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VOORWOORD
2018 was voor Stichting Hiphop In Je Smoel
(HIJS) een geweldig jaar waarin we als online
hiphopplatform verdere stappen hebben gezet
om relevante offline activiteiten te realiseren. Het
grootste hoogtepunt was zonder twijfel de realisatie
van de eerste Europese editie van street art festival
POW! WOW! in Rotterdam in het industriële
M4H-gebied. Na ruim twee jaar konden we de
Amerikaanse organisatie POW! WOW! overtuigen
dat Rotterdam de meest geschikte stad is in Europa
voor een dergelijk festival. Met een klein, maar
bevlogen team hebben we het festival in slechts
10 weken weten te realiseren en met succes. Dat
succes kwam er met veel (inter)nationale aandacht
en ruim 3.000 bezoekers tijdens het festival. Het
resulteerde tevens in een nieuwe street art route
in M4H waar mensen dagelijks naar toe trekken om
de 13 nieuwe muurschilderingen te aanschouwen.
Met POW! WOW! Rotterdam hebben we de stad
op de internationale street art kaart gezet en daar
zijn we enorm trots op. Het succes werd begin
dit jaar bekrachtigd met de Marketing Award
Rotterdam Aanstormend Talent die burgemeester
Aboutaleb uitreikte voor onze bijdrage aan de
ontwikkeling van het M4H gebied. Daarnaast
werd POW! WOW! Rotterdam genomineerd als
Beste Publieksevenement 2019 door de Nationale
Evenementenprijzen. We voelen ons enorm
vereerd dat een jong festival op deze manier
landelijke erkenning krijgt.
Alhoewel POW! WOW! Rotterdam gedurende het
jaar veel focus en inzet van ons vroeg, waren er
nog andere hoogtepunten in 2018. Bijvoorbeeld
de one night only graffiti expositie onder de
naam BALACLAVA, waarbij bezoekers alleen naar
binnen konden met een bivakmuts. Via ons online
hiphopplatform gaven we wederom veel aandacht
aan Rotterdams talent en gingen we ook de diepte
in met diverse achtergrondartikelen. Er ontstonden
ook nieuwe samenwerkingen, met onder andere
WORM en de Rotterdamse Bibliotheek. Dat
zijn twee belangrijke partijen voor ons. Het zal
lastig worden om dit in ons jubileumjaar 2019 te
overtreffen, maar we zien dat als een uitdaging!
Dave Vanderheijden
Directeur Stichting HIJS
28 maart 2019
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MISSIE EN VISIE
Missie
HIJS is een multimediaal online én offline
kennisplatform, een cultureel netwerk en een
talentontwikkelingsprogramma met Rotterdamse
roots en landelijk bereik dat zich inzet om
hiphopliefhebbers op verschillende manieren met
elkaar in contact te brengen en om de kennis op
het gebied van hiphop te delen. HIJS is jong, rauw,
onwijs eigenwijs en overtuigd multicultureel. HIJS
promoot hiphop nationaal en internationaal als
middel en als doel, als culturele uitlaatklep en als
levensmotto: Hiphop In Je Smoel!
Visie
HIJS is het enige online hiphopplatform met een
journalistieke inslag dat een serieuze plek biedt
aan talenten die hun eigen koers varen en niet
meegaan met vluchtige trends. Onze filosofie sluit
naadloos aan bij talenten met artistieke kwaliteiten
die vernieuwend durven te zijn. Wij vormen een
startpunt waar ze altijd terecht kunnen. Of hun
muziek commercieel interessant is of niet vormt
voor ons geen criterium. Wij zijn ervan overtuigd dat
het vasthouden aan een duidelijke eigen koers, veel
passie en uitgebreide expertise de belangrijkste
ingrediënten zijn voor onze succesvolle positie in
het werkveld.
Onze hoofddoelstellingen:
- Het meest toonaangevende hiphopplatform van
Nederland zijn, met Rotterdam als afzender;
- de positie van Rotterdam als hiphophoofdstad
behouden en versterken;
- fungeren als kenniscentrum op het gebied van
hiphop en de kennis op het gebied van hiphop
vergroten;
- het stimuleren van jonge talenten binnen de
hiphopscene, met name op het gebied van muziek
en beeldende kunst

ACTIVITEITEN 2018
Conform ons jaarplan 2018 voerden we een
viertal producties uit: ons online platform HIJS (1),
Rewriters010 waarmee we ons richten op street art
(2), HIJS Live, dat zijn onze offline activiteiten (3) en
HIJS Poetry waarmee we aandacht besteden aan
spoken word (4). In 2018 voerden we een
extra productie uit, namelijk de eerste editie van
het internationale street art festival POW! WOW!
Hieronder leest u meer over onze activiteiten
binnen deze producties.
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1. POW! WOW! ROTTERDAM
In het weekend van 15 en 16 september 2018
vond de allereerste Europese editie plaats van
het wereldwijd bekende street art festival POW!
WOW! in Rotterdam. En we kunnen niet meer dan
constateren dat POW! WOW! Rotterdam een
knallend succes was.
Het hele weekend was het Vierhavensgebied in de
ban van street art van de beste kunstenaars uit
het binnen- en buitenland. Meer dan 70 artiesten
waren te bewonderen tijdens POW! WOW!
Rotterdam met hun kunstwerken op muren, canvas
en busjes. Een zeer gevarieerd festival publiek
genoot op de Keilewerf in de stralende zon naast
kunst ook van sport, street food en hiphopacts
op het buitenpodium. We ontvingen ruim 3000
bezoekers. Het dak ging eraf met spetterende
optredens van toppers als Sevn Alias, Pietju Bell,
Fresku en blackwave.
Naast fiets- en wandeltours langs de prachtige
muurschilderingen in het Vierhavensgebied
waren er nog talloze andere activiteiten tijdens
POW! WOW! Rotterdam. Voor de sportliefhebbers
stonden er onder meer een streetball dunk contest,
freerunning toernooi en een speciale Art Run
langs de kunstwerken op het programma. In de
aanloop naar het festival verfraaiden de Belgische
kunstenaars Jaune en Pol Cosmo RET metrostation
Eendrachtsplein en Marconiplein al met hun werk.
POW! WOW! Rotterdam was in het weekend
van 15 en 16 september onderdeel van het
overkoepelende street culture weekend WOOOSH
van de gemeente Rotterdam. Op vrijdag 14
september opende wethouder Sven de Langen
(Sport) het festival in het HAKA-gebouw waar
tevens gedurende het festival een speciale
expositie Part-1 te zien was met daarin het tofste
Rotterdams talent. De expositie werd gecureerd
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door Rewriters010. Het street culture weekend
werd afgesloten met de uitreiking van de Benelux
Street Art Awards in Schouwburg Rotterdam.
Het succes werd begin 2019 bekrachtigd met
de Marketing Award Rotterdam Aanstormend
Talent die burgemeester Aboutaleb uitreikte voor
onze bijdrage aan de ontwikkeling van het M4H
gebied. Daarnaast werd POW! WOW! Rotterdam
genomineerd als Beste Publieksevenement 2019
door de Nationale Evenementenprijzen.
In september 2019 staat een tweede editie
van POW! WOW! Rotterdam op de planning in
Rotterdam Zuid.
2. ONLINE PLATFORM HIPHOP IN JE SMOEL
(HIJS)
De website van HIJS is nog steeds een heel
belangrijk project van ons. Het fungeert als
platform voor opkomend talent, zowel lokaal,
landelijk als internationaal: van rappers, DJ’s,
producers tot en met street art kunstenaars. Onze
redacteurs schrijven over hun nieuwe releases,
interviewen hen en maken relevante achtergrond
reportages in video en geschreven vorm en wij
signaleren trends in de hiphop scene. Dit doen wij
op diverse demografische niveaus, zo ook in 2018.
Lokaal
In 2018 was er lokaal veel aandacht voor hiphop
en straatcultuur in brede zin, zeker in en rond
Rotterdam. Zo schonken we op onze website
schonken aandacht aan kunstenaars, sporters
en muzikanten uit de stad. Namen zoals street
artist Tymon de Laat, streetball-speler Khalid
Haddad en de eerste editie van het nieuwe
Rotterdamse hiphopinitiatief Get Loose Festival
kregen bij ons de ruimte om zichzelf voor te stellen.
Daarnaast interviewden we diverse muzikanten,
zoals G-no, Noizboiz, Sammie Sedano, Steff en

choreograaf Lloyd Marengo naar aanleiding van
hun nieuwe projecten. We zijn er trots op om
een ‘vaandeldragende’ rol te spelen binnen de
Rotterdamse straatcultuur en zijn even trots op het
feit dat dit soort makers de ruimte aanneemt om
op ons platform te verschijnen.
Landelijk
Niet alleen regionaal, maar ook landelijk speelden
we in 2018 een signalerende rol. We hielden onze
redactie scherp op het spotten van trends om
hierop aan te slaan. Zo deden we het eerste grote
interview met Sam J’taime uit Hilversum,
die inmiddels miljoenen streams binnenhaalt,
belichtten we de terugkeer van voormalig
Opgezwolle-producer Delic met een interview en
stonden gevestigde artiesten als Pietju Bell, Big2
en Esko op onze cover nadat ze hun debuutalbums
uitbrachten. Maar niet alleen gevestigde namen
staan ons te woord, ook geven we aandacht aan
nieuw, fris en jong talent. Namen als Youngtatta,
Zeno, Marone, Pjotr en Snelle hadden we al snel in
het vizier en zij gaven dan ook met alle honger naar
een carrière in de muziekindustrie een interview af.
Internationaal
Ook internationaal maakten we stappen in 2018.
Niet alleen haalden we kunstenaars van over de
hele wereld naar street art festival POW! WOW!
Rotterdam, maar we lieten ook diverse
internationale artiesten aan het woord op onze
website. Zo spraken we de Afrikaanse hitmachine
Mr. Eazi tijdens Encore Festival, deelden de
Iraanse kunstenaars -en broers ICY & SOT hun
gedachten en spraken we The Allergies over hun
muzikale terugkeer. Dit zijn artiesten die op andere
hiphopplatformen weinig aandacht krijgen, maar
het in onze ogen wel verdienen en wij geven ze
daarom wel de kans en mogelijkheid. Hun
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eigenheid staat ook voor de identiteit van onze
website; een kracht waar we ook anno 2018 nog
steeds van uit gaan.
Focus op de terugkerende bezoeker
2018 draaide meer dan ooit om de terugkerende
bezoeker. Hiervoor ontwikkelden we grote series
die we in diverse afleveringen hebben opgesplitst,
zodat de bezoeker vaker terug zou keren naar de
website. Voorbeelden hiervan zijn Roffa Represent,
een documentaireserie die we maakten in
samenwerking met Rauwkost Collective over de
Rotterdamse rapscene en De Hiphop 100. Een serie
artikelen waarin we de honderd tofste hiphoptracks
van de Benelux beschreven. Wekelijks kwamen
hiervoor mensen terug om de nieuwste episodes
van deze series te bekijken.
Koers online platform HIJS
De koers die we in 2018 met onze website hebben
ingezet, blijven we in 2019 varen: de focus op
lokaal en regionaal talent, met meer dan eens een
landelijke touch en zo nu en dan een internationaal
randje. HIJS is laagdrempelig, makkelijk te bereiken
en easy going, zolang je, net als wij, maar unieke
dingen doet.
3. REWRITERS010
Rewriters010 is onderdeel van Stichting HIJS en
maakt zich sinds 2012 hard voor street art in
Rotterdam en omgeving. Met Rewriters010 brengen
wij de levendige street art scene van Rotterdam
letterlijk in kaart. Daarnaast verrijken we zelf het
straatbeeld door muurschilderingen in heel de
stad mogelijk te maken, waarmee we gevestigde en
nieuwe talentvolle street art artiesten een podium
bieden. De stadswandelingen van Rewriters010
komen langs al deze werken en zijn te lopen samen
met een gids of op eigen houtje te ontdekken met

behulp van de officiële app.
Nieuwe muurschilderingen in 010
In 2018 streefden we ernaar om minimaal drie
nieuwe werken te realiseren in Rotterdam. Zoals in
ons plan verwoord, hebben we onze focus verlegd
van het centrum naar Delfshaven, omdat daar al
diverse muurschilderingen aanwezig zijn en we
daardoor een art-route kunnen maken die aansluit
op andere Rewriters-routes.
Tijdens de eerste editie van het street art festival
POW! WOW! Rotterdam in het industriële M4Hgebied realiseerden we 13 nieuwe (permanente)
muurschilderingen, die gemaakt zijn door 18
nationale en internationale street art artiesten. De
route langs deze werken is opgenomen in de app
van de Rewriters010 en sluit aan op de bestaande
route in het centrum. Daarmee hebben we onze
plannen ruim behaald.
Naast de nieuwe werken gerealiseerd tijdens POW!
WOW! Rotterdam, is de Rewriters-app geüpdatet
met een nieuwe Make It Happen (campagne)route
en zeven nieuwe zogeheten POI’s (point of interest)
in Rotterdam. De nieuw opgenomen werken zijn
onder meer ASTRO, Collin van der Sluijs, I AM
EELCO, Ox-Alien en van Saïd Kinos.
Het laatste street art project dat Rewriters010
in 2018 realiseerde, betrof een permanente
muurschildering in het Rotterdamse Designcollege
door kunstenaars Thijs Lansbergen en Kid Kura.
Legale oefenmuur
De voorgenomen nieuwe legale oefenmuur is in
2018 niet gerealiseerd. Met Stadsbeheer hebben
wij in 2018 meerdere gesprekken hierover
gevoerd en diverse locaties aangedragen waar
legale murengerealiseerd konden worden. Helaas
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ontbrak het bij stadsbeheer aan een aanspreekpunt
en is dit onderwerp blijven liggen. Momenteel is
Rewriters010 opnieuw in gesprek met de gemeente
Rotterdam over de ontwikkeling van beleid op
gebied van street art waarbij het realiseren van
legale muren een belangrijk onderwerp is. De
huidige legale muur in Crooswijk wordt nog steeds
veelvuldig gebruikt.
SAM #010 Rotterdam Special
In oktober 2018 werkten we samen met Street Art
Magazine (SAM). Er verscheen een extra uitgave
van het magazine geheel gewijd aan street art in
Rotterdam #010 Rotterdam Special in een oplage
van ruim 2000 stuks. Het magazine is momenteel
nog te koop via de website van SAM, bij boekwinkel
Donner en in de winkel / galerie van Enfant Terrible.
In het magazine tref je naast prachtige foto’s van
de vele muurschilderingen in Rotterdam, ook
interviews aan met internationaal gerenommeerde
artiesten als Telmo Miel, Danny Rumbl en Nuno
Viegas en een terugblik op de eerste editie van
street art festival POW! WOW! Rotterdam.
Rewriters010 op Bonaire
In oktober 2018 was Rewriters010 te vinden op
Bonaire voor het project ‘Passanten Kunstenaars’.
Samen met kunstenaar Vinz.100 verzorgden we
acht workshops mural painting voor MBO groepen
in het kader van een vijf-weekse artist residency
in het BonAIResidence, vlakbij het Hòfi Kultural in
Antriol, op uitnodiging van de stichting Plataforma
Kultural. Bij Hòfi Kultural kunnen alle bewoners
van het Antilliaanse eiland zich melden om mee te
doen aan verschillende culturele activiteiten op het
gebied van muziek, kunst en cultuur. De stichting
heeft er als doel om mensen samen te brengen en
kennis uit te wisselen, en zo het culturele klimaat
van Bonaire te stimuleren. Met de workshops van
kunstenaar Vinz hebben we ruim 80 kinderen en
jongeren bereikt op Bonaire.

4. HIJS LIVE
Onder de noemer HIJS Live organiseren we jaarlijks
vier avonden/evenementen waarin hiphop in de
breedste zin wordt toegelicht. De programmering
is altijd gebaseerd op de actualiteiten en heeft een
link naar de andere activiteiten van HIJS (waaronder
Rewriters010 en HIJS Poetry). In 2018 realiseerden
we de volgende HIJS Live evenementen.
BALACLAVA Expositie in WORM
In mei 2018 organiseerde we in WORM de unieke
expositie BALACLAVA. Op deze avond gingen
bezoekers terug naar de springlevende roots
van de graffiticultuur. In de Slash Gallery was
een speciale expositie te zien, waar nationale
en internationale graffiti-fenomenen als 1UP
(Berlijn), JAKE (Amsterdam), RIZOTE (Parijs) en
POSE (Rotterdam) aan meewerkten. De toegang
tot deze avond was alleen aan de deur te krijgen.
Tegen betaling van 25 euro konden bezoekers
naar binnen en ontvingen zij elk een limited edition
bivakmuts (balaclava) die ontworpen waren door
de exposanten. Zonder bivakmuts geen toegang
tot de expositie. Bezoekers en exposanten bleven
anoniem, dit in het kader van ‘creativiteit boven
legaliteit’ en het kunnen vieren van het werk van
deze kunstenaars.
HIJStakkies in de Rotterdamse bieb
In het najaar van 2018 realiseerden we HIJStakkies:
een samenwerking tussen de Rotterdamse
Bibliotheek en HIJS. Maandelijks vond er een live
talkshow plaats in de bibliotheek waarin een
verrassend onderdeel van de hiphop besproken
wordt door een aantal experts inspelend op
de actualiteit. De talkshows waren gratis te
bezoeken. Bezoekers konden ook vragen stellen
aan de experts en zo actief in gesprek komen
met elkaar. De shows zijn ook terug te luisteren
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via de HIJStakkies podcast via onder meer Pocket
Casts, Stitcher en Spotify.
De eerste aflevering ging over het werk van
de movers en shakers achter de schermen
van de muziekindustrie, met experts zoals Far
I (Hardheaderz), Max de Beijer (To the Max
Entertainment) en Immanuel Spoor (On Track
Agency, Eendracht Festival). Alhoewel we hier geen
concrete doelstellingen op geformuleerd hadden,
zagen we dat de podcast van deze show ruim 578
keer werd beluisterd.
De tweede talkshow ging over de bijzondere
aspecten van de sneakercultuur in het kader van
het weekend van Sneakerness Rotterdam, met
gasten als Tim Beumers (veteraan van de
Nederlandse battle rap en columnmaker voor
FunX), Babette Broeren (van Customs by BB voor
gecostumized sneakers) en Michel van Dam
(eigenaar van een sneakerzaak). Vanwege een
technisch mankement is er van deze live-show
helaas geen podcast beschikbaar is.
Bij derde en laatste editie van 2018 werd de eerste
etage van de bibliotheek omgebouwd
tot ‘Wu library’. De aanleiding hiervoor was het
25-jarig jubileum van het album Enter The WuTang (36 Chambers). De geschiedenis van 25 jaar
Wu-Tang Clan werd besproken met gasten als
Casper ‘Ghostman’ Knipscheer (tourmanager die
met diverse leden van de Wu-Tang Clan Europa
doortrok), DJ Sueside (stond achter de decks
tijdens talloze concerten van Wu-Tang rappers in
binnen en buitenland) en Ciph Barker (Wu-Tang
beatmaker). De podcast van deze show werd 618
keer beluisterd.

HIJS Live tijdens Eendracht Festival 2018
Tijdens het Eendrachtfestival hoste HIJS Live
opnieuw een eigen podium, dit keer in WORM.
De toegang was gratis. De line-up was zeer
gevarieerd, met onder meer G-no, Naily, Bizzy
Blaze, Gelukszoekers en Cobra Unit. Tussen de acts
door vermaakte DJ Bowie het publiek met tunes
van eigen bodem.
Naast deze hiphop line-up organiseerden we tijdens
het Eendracht Festival eveneens een Rewriters010
expositie PART I in de Kaapse Maria. De expositie
was gratis toegankelijk voor bezoekers. Het was de
eerste keer dat HIJS op deze manier een expositie
organiseerde in samenwerking met street art
galerie Enfant Terrible. Een bijzondere groep
kunstenaars onder de noemer PART I kwam bij
elkaar om een unieke expositie te maken tijdens
het showcase-festival. De line-up bestond uit
uiteenlopende Rotterdamse kunstenaars, zoals
Dagmar Derksen, Franky Sticks, Howlin’ Quin
de Vreede, Kid Kura, Naamlooozz, Riqetiq en
Thijs Lansbergen. Daarnaast exposeerde PART I
eveneens met een finale eindexpositie tijdens het
street art festival POW! WOW! Rotterdam in het
HAKA-gebouw.
Live hiphop tijdens POW! WOW Rotterdam 2018
Naast kunst en sport konden bezoekers van het
street art festival POW! WOW! Rotterdam op de
zaterdag gratis genieten van diverse hiphopacts
op het buitenpodium. Voor de programmering
focusten we ons zowel op nationale als
internationale acts afkomstig uit de Future Beats
en progressieve hiphop. De line-up tijdens POW!
WOW! Rotterdam bestond uit Sevn Alias, Pietju
Bell, blackwave., artiesten van het Rotterdamse
label Chillhop Music, Shagga Ranx, Het Gezelschap,
The Scenario en Fresku & Mocromaniac.
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5. HIJS POETRY
Met HIJS Poetry zorgen we ervoor dat Rotterdams
spoken word-talent op één plek zichtbaar wordt.
Op die manier dragen we bij aan het vergroten van
de bekendheid van Rotterdam als spoken wordstad en geven we talent een platform.
Aandacht voor een Rotterdamse spoken
wordartiest of organisatie
Op ons online platform hebben we aandacht
besteed aan de diverse events tijdens de
Rotterdamse spoken word-festivalweek 010 SAYS
IT AL. De potentiele hoogtepunten van die week
hebben we op een rij gezet, met onder meer de
boekpresentatie ZwartWitte Paauw van Tomas de
Paauw (beter bekend als Tomashii) in BIRD, het
spoken word open podium in RAAF, Spoken World,
Freedom of Art Expression, waarin spoken word en
rap nauw met elkaar verbonden werden, Alfabet
Soep x Frontaal x Woorden Worden Zinnen en
The Grande Finale van het spoken word-festival in
Theater Zuidplein.
In ons jaarplan 2018 gaven we aan maandelijks een
item te plaatsen rondom spoken word-artiesten
of evenementen. Dit hebben wij niet kunnen
realiseren omdat de betreffende medewerker
die de redactie verzorgde van dit onderdeel, een
stapje terugdeed in 2018. We kozen er echter voor
om onze focus dit jaar te leggen op de realisering
van het street art festival POW! WOW! Rotterdam
en besloten om vanaf 2019 actief op zoek te gaan
naar een nieuwe redacteur voor de spoken word
activiteiten. Een andere optie is om te onderzoeken
of er een andere vorm mogelijk is voor het creëren
van content over spoken word.
Hieronder benoemen we kort de artikelen de we
schreven in relatie tot spoken word.

Afzonderlijke items over een bepaalde spoken
word-artiest of organisatie
In 2018 schreven we een uitgebreid artikel en
interview met Jarle Lourens (pseudoniem Charlie
Dichter) over zijn winst van de Dale Spoken Award
in de categorie gospel en zijn verdere ambities in
het leven.
Een specifiek item over Marco Martens die een
spoken word performance uitvoerde voor het
International Film Festival Rotterdam. Zijn bezielde
optreden werd van muziek voorzien door Michiel
van Iersel en op video vereeuwigd door Steven
Engel.
Een item over dichter M., onder meer bekend van
bijdragen aan Parfum de Boem Boem, het Maritiem
Concert van Sinfonia Rotterdam, Geen Daden Maar
Woorden festival en zijn bijdrage aan de Rotterdam
editie van SAM (voorwoord), waarin hij samen met
HIJS terugblikte op zijn jaar in 2018.
Tot slot een item over Derek Otte die eind 2018
afzwaaide als stadsdichter. Tijdens zijn afscheid
in de bibliotheek presenteerde hij onder meer
zijn werk Woorden zijn daden, een bundeling
van de werken die hij afgelopen jaar schreef als
stadsdichter. Met HIJS blikte hij terug op zijn jaar
als Rotterdamse stadsdichter.
Spoken word podium tijdens Eendracht Festival
Tijdens het Eendracht Festival heeft HIJS geen
spoken word-bijdrage gerealiseerd, maar wel de
live hiphop muziekprogrammering en de street art
expositie PART I zoals hiervoor beschreven.
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CULTUUREDUCATIE HIJS
Formeel wordt HIJS vanuit het huidige Rotterdamse
Cultuurplan 2017-2020 niet gefinancierd
voor cultuureducatie activiteiten. Omdat er
op Rotterdamse scholen wel vraag is naar
workshops op gebied van street art, ontwikkelden
we in samenwerking met het KCR enkele
educatieve workshops die opgenomen zijn in het
Cultuurtraject. Net zoals in 2017 organiseerden
we vanaf het najaar 2018 tot het eind van dat
jaar de workshop ‘Terug naar de begindagen
van graffiti’. Ruim 21 Rotterdamse scholen, van
praktijkonderwijs, VBMO, MAVO HAVO tot VWO
namen ons aanbod af. In deze workshops lopen
leerlingen een stuk van de street art-route en gaan
daarna zelf aan de slag met stencils en spuitbussen.
We bereikten 460 leerlingen in 2018.
Vanwege de blijvende vraag en het succes van onze
educatieve workshops nemen we dit mee in onze
nieuwe meerjarenbeleidsontwikkeling voor de
periode 2021-2024.

TOELICHTING OP
GEMEENTELIJKE
BELEIDSTHEMA’S
Talentontwikkeling
Talentontwikkeling zit in het DNA van HIJS en ligt
ten grondslag aan alles wat we ondernemen.
Zo werkt de organisatie met veel jong talent:
toekomstige fotografen, videomakers, journalisten
en organisatoren krijgen bij ons een platform om
zichzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast richt
ieder project of activiteit zich op de ontwikkeling
van talent. Ook richten onze offline activiteiten,
zoals Rewriters010 met POW! WOW! Rotterdam,

HIJS Live en HIJS Poetry zich op de ontwikkelbehoeften van verschillende typen talentvolle makers. De
belangrijkste en meest urgente disciplines binnen Rotterdam zijn street art, hiphop en spoken word, hier
leggen wij onze focus op met HIJS.

TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA VERGROTING
EN VERBREDINGPUBLIEKSBEREIK
Met Rotterdam Festivals hebben wij begin 2018 de volgende afspraken gemaakt over het verzamelen
van aantallen over het publieksbereik: online activiteiten ‘meet’ HIJS aan de hand van korte enquêtes.
Offline activiteiten ‘meten’ wij middels korte gesprekken tussen de bezoekers en onze medewerkers.
Hierbij hebben wij bij aangetekend dat het accuraat meten van bezoekers van onze muurschilderingen
niet gemakkelijk is. Dagelijks lopen er tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen langs een werk,
een exacte meting hiervan is bijna niet mogelijk en kunnen wij deze aantallen niet opgeven.
OVERZICHT ZOALS INGEDIEND BIJ ROTTERDAM FESTIVALS IN 2018

*Rotterdam Festivals voerde publieksonderzoek uit naar het street art festival POW! WOW! Rotterdam in
september 2018, als onderdeel van het overkoepelende street culture weekend #WOOOSH. Bovenstaande
gegevens zijn gebaseerd op hun onderzoeksresultaten. Met POW! WOW! Rotterdam droeg HIJS bij aan de
(inter)nationale positionering van Rotterdam als cultuurstad.

TOELICHTING OP OVERIGE BELEIDSVOORNEMEN
HIJS JAARPLAN 2018
HIJS Beats #3
In ons plan 2018 schreven we dat we een derde editie zullen organiseren van HIJS Beats. HIJS Beats is
een talententraject voor jonge beatmakers door middel van battles. We gaven aan dit project alleen een
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vervolg te kunnen geven met externe financiering.
Begin 2018 zijn een tweetal subsidieaanvragen
hiertoe ingediend (bij BNG Cultuurfonds en Fonds
Marie Antoinette); beide aanvragen zijn afgewezen.
Vanwege de focus op de realisatie van POW! WOW!
Rotterdam besloten we gedurende het jaar om
dit project even stop te zetten. In 2019 bekijken
we opnieuw hoe we een vervolg kunnen geven
aan HIJS Beats #3. Dit omdat wij geloven dat
beatmaking nog steeds een actueel street culture
onderwerp is. Zo zien we dat de urban arts veel
meer erkenning krijgen door fondsen. En wij zien
dat er veel potentieel beatmaking talent in de
scene aanwezig is.
Koopgoot art gallery
Als ‘opwarmer’ voor het street art festival POW!
WOW! Rotterdam en de street culture week
#WOOOSH van de gemeente Rotterdam, heeft
HIJS in samenwerking met URBMATH de Koopgoot
tijdelijk omgetoverd tot een open lucht art gallery.
Zo’n 16 kunstenaars maakten live voor de ogen van
vele voorbijgangers een kunstwerk. Ruim 90.000
bezoekers zijn over drie dagen komen kijken naar
de artiesten en kunstwerken.

BEDRIJFSVOERING EN
MARKETING
Personeel en organisatie
De kern en taakverdeling van het HIJS-team is in
2018 niet gewijzigd ten opzichte van 2017, met
uitzondering van de medewerker HIJS Poetry die
een stapje terug deed zoals hiervoor reeds vermeld.
HIJS heeft een klein team en krijgt veel voor elkaar.
Juist vanwege onze flexibiliteit, professionaliteit en
passie voor het vak. In 2018 trokken we vijf nieuwe
stagiaires aan. Enkelen van hen hebben een unieke
ervaring op kunnen doen bij de organisatie van de
eerste editie van POW! WOW! Rotterdam. Uiteraard
zijn wij hen dankbaar voor hun tomeloze inzet!
Er zit echter wel druk op de organisatie. HIJS kent
alleen een directeur die fulltime actief is voor
de organisatie. Verder wordt er gewerkt met
freelancers, stagiaires en vrijwilligers. Wij zien dit
als een gevaar voor de ontwikkeling en continuïteit
van de organisatie. Zoals eerder aangegeven
beschikt HIJS niet over de financiële middelen om
de huidige medewerkers een volwaardig salaris
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te betalen. Dit brengt risico’s met zich mee op
de lange termijn. De kans is altijd aanwezig dat
nauw betrokken mensen moeten stoppen wegens
financiële redenen. Hierdoor gaat kennis en kunde
verloren. Kwaliteit en expertise is zorgvuldig bij
elkaar gezocht, maar biedt geen zekerheid voor
de toekomst. Desondanks doen wij er alles aan
om meer externe financiering te verwerven om
daarmee onze kwaliteit te behouden, maar de
financiële basis van onze organisatie is te zwak.
Cultureel ondernemerschap
Buiten de jaarplanactiviteiten om, heeft HIJS
gedurende het jaar altijd oog voor het initiëren
van nieuwe projecten, events en activiteiten.
Hierbij baseren we ons op de actualiteiten, hebben
oog voor de artistieke kwaliteit en invalshoek
en de (financiële) haalbaarheid. HIJS heeft het
vermogen om flexibel te acteren op kansen met
altijd een maximale impact in de realisatie ervan.
Een voorbeeld hiervan is de eerste en succesvolle
editie van POW! WOW! Rotterdam in 2018. Met
een klein en gedreven team en een bescheiden
budget, hebben we in slechts 10 weken een
impactrijk festival weten neer te zetten. Impactrijk
zowel op economisch als maatschappelijk gebied
en met een groot nationaal en internationaal
bereik. Met dezelfde inzet en enthousiasme gaan
we in 2019 een tweede editie van POW! WOW!
Rotterdam realiseren in Rotterdam Zuid. Ons
uitgangspunt in alles wat we ondernemen, is dat
we zoveel mogelijk gebruik maken van de lokale
kracht en samenwerkingspartners. Krachten en
potentie dienen zoveel mogelijk benut te worden,
zonder in te leveren op kwaliteit. Wil je relevant
blijven en een echte bijdrage leveren aan de stad
en talentontwikkeling, dan is het kunnen zien van
actualiteiten en behoeften én daarop flexibel
kunnen inspelen de sleutel van deze tijd wat ons
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betreft. We zijn al gestart met de ontwikkeling van
ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Marketing en communicatie
Onze marketing en communicatie activiteiten
vinden vooral plaats via onze website en sociale
media platforms (met name Facebook en
Instagram). Op die manier bereiken we onze
doelgroepen maximaal met minimale kosten.
Voor het street art festival POW! WOW! Rotterdam
hebben we in 2018 een speciale website gebouwd
die zeer goed bezocht werd. Eveneens trokken
de nieuwe POW! WOW! Rotterdam social media
accounts veel aandacht. Vooral op het Instagram
account, dat vooral beeld-gedreven is, zien we een
enorme groei: in een jaar kregen we ruim 3000
volgers.
Daarnaast beschikt ons team over een goed
netwerk in de stad. Bij projecten en events waar
we over groter budget beschikken, kiezen we
ervoor om van betaalde Facebook en Instagram
campagnes gebruik te maken om ons bereik
te vergroten. Daarnaast beschikken we over
korte lijnen met de pers en hanteren we een
effectieve perslijst. In het kader van het nieuwe
meerjarenplan werken aan de ontwikkeling van
een nieuwe marketing- en communicatiestrategie.
GROEI SOCIAL MEDIA VOLGERS HIJS 2018

GOVERNANCE
Governance Code Cultuur
Stichting HIJS onderschrijft actief de Governance Code Cultuur. HIJS kent een bestuursmodel, waarin
het bestuurlijke proces in handen is van een bestuur. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van
het doel van stichting. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in: financieel, juridisch,
fondsenwerving of programmering. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar
heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.
Het bestuur van HIJS bestaat uit vier leden die de functie onbezoldigd vervullen.
In 2018 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. In deze vergaderingen stelde het bestuur het
jaarverslag en de jaarrekening 2017 vast en daarnaast het jaarplan 2018. Ook stelt het bestuur jaarlijks
een agenda op voor het hele jaar (vergaderagenda). Voorts vroeg het bestuur in 2017 om aandacht
voor de verbetering van de financiële administratie in samenwerking met de boekhouder. Het bestuur
constateerde dat dit verbeterd is in 2018, vooral de manier van rapporteren en het tijdig aanleveren van
stukken. Conform de Governance Code Cultuur voerde het bestuur eind 2018 een zelfevaluatie uit over
het eigen functioneren en het samenspel met de directeur. Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn er
enkele verbeter- en actiepunten afgesproken. Waaronder het beter vormgeven van de werkgeversrol
van het bestuur richting de directeur, het beter informeren van het bestuur over relevante zaken tussen
de vergaderingen door, een betere koppeling tussen meerjarenplan, jaarplan en de besluiten die het
bestuur neemt en tot slot de wens om richting de toekomst aandacht te schenken aan de diversiteit in de
samenstelling van het bestuur (waaronder meer verjonging).
De nieuwe Governance Code Cultuur (2019) is eind 2018 uitgereikt aan de bestuursleden en zijn de
verschillen en aandachtspunten toegelicht aan de bestuursleden.
Tot sloten waren enkele bestuursleden gedurende het jaar aanwezig bij diverse activiteiten en
evenementen van HIJS.
Aftreedrooster bestuur Stichting HIJS t/m 31 december 2018

Nevenfuncties bestuur en directeur t/m 31 december 2018
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Code Culturele Diversiteit
Stichting HIJS is bekend met de Code Culturele Diversiteit. Als we kijken naar ons publieksbereik en
doelgroepen, dan zien we dat dit in de afgelopen 20 jaar breder is geworden. Dit komt ook door de
tijdsgeest waarin urban arts en street culture nu breder wordt gedragen. Dit levert ook weer nieuw
publiek, nieuwe samenwerkingen en partners op. Onze activiteiten richtten zich eerst op een niche, maar
daar is niet langer sprake van (met name de street art projecten). HIJS tracht een balans te houden in
activiteiten en programmering gericht op de echte hiphop kenners- en liefhebbers en meer ‘mainstream’
activiteiten die een bredere doelgroep aanspreekt. Ons team is steeds wisselend in leeftijd en culturele
achtergrond. Op die manier houden we ook contact met verschillende generaties en doelgroepen die
de (Rotterdamse) samenleving rijk is. Onlangs werd bekend dat directeur HIJS, Dave Vanderheijden,
opgenomen is in de Kleurrijke Top100 voor zijn verdiensten met Hiphop In Je Smoel.
Financiële administratie
De controle van de financiële administratie en opstelling van de definitieve jaarrekening wordt uitgevoerd
door administratie- en belastingkantoor Force Finance. Accountant Berghout Mas wordt ingezet voor de
controle van de prestatiegegevens (afgifte Assurance rapport).

TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER EN
KENGETALLEN BEZOEK 2018
Met de gemeente spraken we af dat HIJS jaarlijks vier producties realiseert, met daarbinnen jaarlijks een
nader aantal te benoemen presentaties, dat zijn de afrekenbare prestatiecijfers.

Stichting HIJS kent vier producties: de website (online hiphop platform), Rewriters010, HIJS Live en HIJS
Poetry, met daarbinnen een aantal presentaties. In 2018 realiseerden we één extra productie, te weten
POW! WOW! Rotterdam. Vanwege de focus op de realisatie van het festival zijn de presentaties voor HIJS
Poetry achtergebleven (zie het prestatieoverzicht) en wegens het tekort op medewerkers op dit onderdeel
zoals beschreven in dit verslag. Verder zijn alle voorgenomen presentaties gerealiseerd.
Het opgegeven aantal artikelen van 20 (‘presentaties’ excl. HIJS Poetry artikelen) onder de productie
‘website’ in het jaarplan 2018 is vele malen lager dan gerealiseerd. Als je kijkt naar de afgelopen 7 jaar,
dan publiceerde HIJS gemiddeld 150 artikelen op jaarbasis. Dit verklaart het grote verschil bij het aantal
presentaties (idem 2019). Hieronder een inhoudelijke toelichting op het verschil.
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In 2018 hebben we ons meer dan eens hard gemaakt voor artiesten in Rotterdam. Dit resulteerde in maar
liefst 90 artikelen over Rotterdame makers: muzikanten, evenementenorganisatoren en kunstenaars. Van
de 90 artikelen gaan er 37 over street art. Door de toename van street art werken in Rotterdam en de
daarbij horende stijgende behoefte en focus, schonk de redactie hier in 2018 meer aandacht aan dan
ooit. Meer dan 1/3e van alle content die we maakten over Rotterdamse makers gaat over straatkunst,
exposities, kunstenaars of losse muurschilderingen. De offline activiteiten van HIJS sluiten aan bij dat
aantal en dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Veel van de artikelen werden dan ook gebruikt
in de aanloop naar of na afloop van de eigen offline activiteiten. Mooie voorbeelden daarvan zijn de
documentaires over POW! WOW! Rotterdam, maar ook de fotoshoot van de bivakmutsen die te koop
waren tijdens de BALACLAVA expositie.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING HIJS 2018
De doorgang van street art festival POW! WOW! Rotterdam zorgde voor een enorme impact op onze
begroting. Het festival werd wegens onvoorziene omstandigheden last minute georganiseerd, waardoor
een aantal geplande activiteiten cf. jaarplan 2018 niet door konden gaan. We beschikken over een klein
team waardoor er nauwgezet keuzes gemaakt moesten worden in de verdeling van manuren. Het festival
kende binnen de begroting weinig speelruimte waardoor het maximale resultaat zou kunnen uitkomen
op ‘quitte spelen’. POW! WOW! Rotterdam zorgde weliswaar voor artistiek succes en vele bezoekers,
maar Stichting HIJS werd er financieel niet sterker van. Terwijl het gehele team hier voor een groot
gedeelte van 2018 zijn en haar uren aan heeft besteed. Hierdoor was het niet haalbaar om commerciële
opdrachten binnen te halen of kleinere projecten te realiseren met subsidie om de overheadkosten te
drukken. Hierdoor hebben wij onze reserve moeten aanspreken en sluiten we 2018 met een verlies af.
Het onderstreept andermaal de financiële kwetsbaarheid van onze organisatie. We beschikken over
de juiste mensen die alle projecten (hoe groot of klein) op een goede manier kunnen realiseren, maar
vanwege een tekort aan structurele inkomsten moeten we harde keuzes maken die soms ten koste gaan
van andere activiteiten.
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