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& FESTIVALS



VOORWOORD 

In 2016 hebben zijn we begonnen met een verandering in de orga-
nisatiestructuur. We hebben meer focus aangebracht in dat wat we 
doen en zijn meer vanuit de vrijwillige kracht (en ontwikkeling) van 
mensen gaan werken. 
We zijn in teams gaan werken. In 2016 zagen de teams er als volgt 
uit:

Team Kameroen
Fabrice, Lucy, Loes, Katja, Mieke, Koen, Carine, Henrike
 
Team Koffie
Martijn, Renee, Tim

Team Finance
Lotte, Kristel, Tim

Team Events
Floor, Kim, Eva

Team Communicatie
Vera, Lizzy, Jasper 
 
Team Bestuur
Danny, Marieke, Noor, Sanne
 
2016 heeft ons veel gebracht en geleerd. We hebben de teams ge-
vraagd terug te kijken op hun jaar: Wat hebben ze geleerd? Welke 
uitdagingen zijn overwonnen en welke projecten hebben zij gestart 
of juist afgerond? We kiezen er in dit jaarverslag voor om geen vast 
format aan te houden. Een financieel overzicht van 2016 vind je in 
bijgevoegde jaarrekening.



TEAM KAMEROEN 

Hoogtepunten
In 2016 vielen een aantal succesvolle activiteiten in het oog:

> In Lobange is er een enorme stap gezet met het bouwen van de
catchment tank. Daarnaast hebben de caretakers hun eerste  
training gehad.

> In januari bezochten Carine, Henrike en Loes het Kasema project.
De medewerkers van dit project kregen een training over water-
filtering.

> In oktober hebben de helden van de afsluitrace €8.5199,83 euro
opgehaald voor Small Ekombe.

> In december was de wateropslagtank in Manganjo met een 
capaciteit van 60.000 liter klaar.

> Na de renovatie van de eerste catchment tank (een bestaande
structuur) hebben zowel Sanyar als Basse nu toegang tot drinkwa-
ter. Een tweede catchment tank werd verbonden met het nieuw 
gebouwde reservoir en vervolgens verbonden met de nieuwe lang-
zame zandfilter.
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TEAM KAMEROEN
Naast deze hoogtepunten zijn er positieve ontwikkelingen gaande in 
Saba en Manganjo.

Saba
In Saba was er een watertekort doordat het systeem verouderd was. 
Hierdoor bereikte het water niet alle stand taps. Inmiddels is het 
waterpijl aanzienlijk gestegen in het dorp, een goede ontwikkeling! 
We gaan ervan uit dat het water alleen maar meer zal stijgen zodra 
we de pijpleidingen van de opslagtank naar het dorp gaan chec-
ken. Er zijn planten rondom de waterbronnen geplant en er werden 
community meetings gehouden over de sanitatie, hygiëne en de toe-
komst van het watersysteem.

Manganjo
De bouw van de buitenkranen is afgerond en een deel van de pijplei-
dingen die de dorpen onderling met elkaar verbindt, zijn gelegd. 
Manganjo is ook het eerste project waarin we het nieuwe onderdeel 
van de LiveBuild wateraanpak, namelijk het beschermen van onze 
waterbronnen, toepassen.
Er is een projectcommissie van zeven personen opgezet: vijf inwo-
ners van Big Nganjo en één inwoner van elk van de twee andere 
Manganjo dorpen. Dit team heeft de opdracht gekregen om boeren 
en gewassen te identificeren die zich in de buurt van de catchment 
bevinden. Inmiddels is dit volledig in kaart gebracht. Verder heeft 
het team mensen geënthousiasmeerd en heeft het ingezet op com-
munity building en een verandering in de mindset van de dorpsbe-
woners, waardoor het mogelijk wordt om boeren te verplaatsen, hun
agrarische bedrijfsvoering aan te passen en om verdwenen inheem-
se bomen te planten zodat het watersysteem duurzaam beschermd 
wordt. Het project heeft dus flink wat momentum gekregen en dat 
is positief en hoopgevend.



TEAM KOFFIE
Team Koffie importeert koffie van coöperatie Bafcoop gelegen in 
Kumbo, Kameroen. De koffie wordt in Breukelen gebrand door het 
Koffielab en vervolgens door LiveBuild verkocht aan verschillende
klanten, voornamelijk bedrijven en enkele horecagelegenheden die
onze missie delen. Die missie bestaat uit enerzijds het aanbieden 
van een goede prijs voor de koffieboeren van Bafcoop, en anderzijds 
om een sterke lokale koffiesector in Kameroen op te zetten door het 
stimuleren van en investeren in lokaal ondernemerschap.

Er is in 2016 veel gebeurd binnen de bedrijfsvoering van Team Koffie. 
We hebben onze administratie en logistieke processen verder ver-
fijnd waardoor we op efficiëntere wijze al onze klanten overheerlijke 
koffie kunnen blijven geven. Daarnaast hebben we veel energie ge-
stopt in datgene waar we goed in zijn: samenwerken met Bafcoop 
in Kameroen én ons verhaal over koffie vertellen in Nederland. We 
hebben hierbij verschillende scenario’s verkend hoe dit het beste 
aan te pakken. 



TEAM KOFFIE

Hoogtepunten
Er zijn een aantal activiteiten die in het oog vielen:
 
> Waar we in 2015 voor 4.000 kilo gingen hebben we in 2016 onze

ambities opgeschroefd en in totaal 8.000 kilo ingekocht. Dit heb-
ben we kunnen doen doordat een aantal betrokken LiveBuild’ers 
de inkoop van de koffie hebben voorgefinancierd. Met hen spraken 
we af dat zij dit binnen drie jaar van ons terug krijgen, wat ons de 
mogelijkheid heeft gegeven om in 2016 grote stappen te maken.

> De tweede lading koffie die besteld is bij Bafcoop is in september
aangekomen in Breukelen. In onze loods hebben we een geweldig
Oogstfeest georganiseerd om deze mijlpaal samen te vieren, het
koffieverhaal te delen en ons netwerk uit te breiden.

> In een serie blogs – De Koffie Connectie – hebben we verteld over
koffie in Kameroen, over de koffieketen en over verschillende par-
tijen die koffie drinken.

> In de zomer van 2016 hebben wij alle koffie op Mysteryland ver-
zorgd: samen met 70 LiveBuild’ers hebben we dag en nacht cappu-
ccino’s geschuimd en koffie gemalen. In totaal zijn er ruim 10.000 
koffies over de toonbank van onze zelfgemaakte koffie-barren ge-
gaan!

> Eind 2016 hebben we binnen Koffie van LiveBuild een heroverwe-
ging gemaakt. Hier is het proces gestart die de samenwerking met 
Mocca D’or in gang zette.

> We leverden in 2016 maandelijks bij meer dan 30 bedrijven door
heel Nederland en verkochten bijna 3.000 kilo koffie.

En zo gaan we verder....
We hebben de smaak te pakken en kijken uit naar 2017. In Kameroen 
groeien cacaobonen namelijk zowat naast de koffiebonen: daar wil-
len wij in het nieuwe jaar veel meer over weten.



TEAM FINANCE

In 2016 heeft Team Finance een hele nieuwe manier van werken 
ontwikkelt. Er is besloten om de betaalde krachten uit de organi-
satie te halen en Lotte, Tim en Kristel zijn gestart met het opnieuw 
inrichten van de financiële administratie. We stonden hierbij voor de 
uitdaging om de werkzaamheden van Team Finance te continueren 
en daarbij ook de bezetting van het team in de gaten te houden. Zo 
moesten we nieuwe mensen vinden die welwillend en enthousiast 
zijn om de werkzaamheden binnen dit team op te pakken.

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de nieuwe ma-
nier van werken aan te wijzen:
> De financiën zijn nu niet meer volledig afgestemd op één (betaal-

de) hoofdverantwoordelijke.
> We hebben de financiën efficiënter kunnen indelen
> We blijven in teamverband werken en proberen daarbij (meer)

aansluiting te zoeken bij onze nieuwe penningmeester Bas, zodat 
ook de wisselwerking tussen het team en het bestuur blijft be-
staan. Hier zijn we in 2016 mee begonnen en tot nu bevalt dat heel 
goed.

Al met al zijn we er redelijk goed in geslaagd om de taakverdeling en 
verantwoordelijkheden scherper te krijgen. We zijn er nog niet, maar 
de basis is gelegd.



TEAM EVENTS
De hoeveelheid festivals waar wij in voorgaande jaren bij betrokken 
waren hebben we dit jaar met ongeveer de helft verminderd. Waar 
er voorheen altijd vaste mensen in dienst waren ondersteund door 
producenten, waren het nu Floor, Tim en Anne-Nynke met vaste 
ondersteuning van onder andere Steven die de boel draaiende hiel-
den. Floor opereerde als hoofdproducent, Tim ondersteunde haar 
voornamelijk bij grote beslissingen en de financiën en Anne-Nynke 
bekommerde zich om de vrijwilligers. Tijdens Amsterdam Open Air 
en Mysteryland ondersteunde Steven het team in de bouw en breek.
 
Hoogtepunten
Ondanks de vermindering in festivals waar we actief waren was 
2016 een echt festivaljaar met maar liefst zes producties en heel 
veel vrijwillige uren. De volgende festivals hebben we aangedaan 
met onze gastenlijstproductie: Soenda, By The Creek, Shoeless en 
Smeerboel. De bekende producties werden goed ontvangen en we 
konden daar lekker ons eigen gang gaan. By The Creek was nieuw 
voor ons en daarom nog even zoeken, maar iedereen was zeer be-
hulpzaam en we hebben een goede dag gedraaid. Zelfs zodoende 
dat er een aantal bouwvrijwilligers zijn die hier werk aan hebben 
overgehouden!



TEAM EVENTS
Daarnaast hebben we twee grotere producties gedraaid, namelijk 
Amsterdam Open Air en Mysteryland. Op Amsterdam Open Air deden 
we net zoals voorgaande jaren de aankleding en extra personeels- 
taken. Tijdens Mysteryland zijn we uitgebreid en hebben wij voor het 
eerst een koffieproductie geleid met onze nieuwe koffie-barren wat 
enthousiast werd ontvangen door de festivalbezoekers.

Afronding festivalzomer
Er zijn een aantal conclusies te maken over dit jaar die ook hun 
weerslag zullen hebben op komend festivalseizoen.
Allereerst hebben we, met pijn in ons hart, moeten toegeven dat 
Mysteryland een te grote productie is om op deze manier te draaien. 
Binnen ons team is er te weinig kennis over bouw waardoor er niet 
professioneel genoeg kan worden geproduceerd.

Ten tweede hebben we wat betreft Amsterdam Open Air geconclu-
deerd dat we hier veel kunnen leren en zullen daarom in goed over-
leg met de organisatie moeten over hoe we het volgend jaar gaan 
aanpakken. Het is heel leuk, mensen zijn gemotiveerd, maar het kost 
net iets te veel energie.
 
Ten slotte is het duidelijk dat de gastenlijstproducties simpele en 
motiverende projecten zijn voor onze vrijwilligers. We hebben dan 
ook besloten om een vast format te ontwikkelen voor deze pro-
ducties om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan in 2017. Een goede 
ontwikkeling dus!



TEAM COMMUNICATIE

 
Dynamisch team
Er is een grote variëteit aan mensen betrokken bij LiveBuild, wat 
de communicatie nooit hetzelfde maakt. In 2016 kwamen redacteur 
Jasper en vormgever Lizzy Team Communicatie versterken. Daar-
door kon er met grotere regelmaat content geproduceerd worden, 
zoals blogs (waaronder de serie De Koffie Connectie), social media 
posts en gevulde nieuwsbrieven. Er is kritisch gekeken naar de vele 
kanalen die we bemanden en er is gekozen om LinkedIn en Twitter 
voor nu te laten wat het was, aangezien die kanalen veel tijd kost-
ten en in onze ogen niet direct wat opleverden. Daar komt voor in 
de plaats dat we actiever zijn geworden op Instagram, waar een 
groot deel van onze doelgroep zit. Lizzy’s aanwezigheid zorgde er 
bovendien voor dat we bepaalde vormgevingsklussen in huis konden 
houden, waardoor er sneller geschakeld kon worden tussen haar en 
andere teams.



TEAM COMMUNICATIE

LiveBuild community
Met de overgang naar een platte organisatie met enkel teams, kreeg 
Team Communicatie er een nieuwe taak erbij die voorheen niet dui-
delijk bij één persoon lag: het onderhouden en vergroten van de 
LiveBuild Community. Dit hield onder andere in dat we dit jaar een 
team uitje georganiseerd hebben naar Arnhem, de coördinatie van 
de Winter BBQ op ons genomen hebben, een vacature hebben uit-
gezet voor een community manager en overlegmomenten hebben 
ingepland binnen en tussen teams, en met Team Bestuur.

Nieuwe website
In het laatste kwartaal van 2016 zijn de eerste stappen genomen 
om – samen met vormgever Bea van Frankenhuyzen en webbouwer 
Thomas van der Vlis – een nieuwe website inclusief huisstijl te ont-
werpen. De verwachting is dat deze begin 2017 wordt opgeleverd.



COLOFON
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