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2016 is het derde jaar van de “vernieuwde” Oefenbunker en daarmee het 
laatste jaar in het kader van het convenant tussen gemeente Landgraaf, 
Welsun en de stichting KPL & Oefenbunker Live. Het jaar stond volledig in 
het teken om de in 2015 ingezette lijn door te zetten. Tevens was 2016 het 
jaar waar afscheid werd genomen van de “oude” stichting KPL.

KORTE TERUGBLIK
In 2013 verkeerde de Oefenbunker nog in zwaar weer door voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Begin 
2014 werd door Welsun een 3-jarige exploitatiebijdrage van jaarlijks € 20.000 toegezegd ter ondersteuning in 
de verzelfstandiging van de Oefenbunker. Per 1 juli 2014  werd dit middels een convenant tussen gemeente 
Landgraaf, stichting Welsun en stichtingen KPL/Oefenbunker Live officieel bekrachtigd. Hiermee werden ook 
alle lopende facilitaire zaken die via Welsun liepen verrekend en overgenomen door KPL. Tegelijkertijd werd in 
de tweede helft van 2014 begonnen met de uitbreiding (backstage-ruimte en leslokaal) aangevuld met enkele 
achterstallig onderhoudswerkzaamheden. Tevens werd door de gemeente een nieuwe huurovereenkomst 
opgesteld die 29 januari 2015 werd ondertekend tijdens de officiële opening van de “vernieuwde” Oefenbunker. 

2016

VERBOUWINGEN EN UPGRADES
Zowel gemeente als vrijwilligers hebben ook in 2016 veel werk verzet in het verder verbeteren van de faciliteiten 
van de Oefenbunker. Naast diverse schilder- en herstelwerkzaamheden zorgde de gemeente voor vernieuwing 
van de openbare parkeerplaats voor het pand en de hoofdtrap van begane grond naar 1e verdieping.

Lag in 2015 de nadruk op verbouwing van 
repetitielokalen en popzaal, daar werd dit jaar o.a. 
gewerkt aan vernieuwen van het kantoor, aangevuld 
met een volledig in eigen beheer verbouwde keuken. 
Deze is belangrijk om de catering voor optredende 
bands beter en professioneler te laten verlopen.

Foto: De zaal na de werkzaamheden afgelopen jaar.



PROGRAMMERING
In 2016 vonden totaal 80 events plaats (t.o.v. 78 concerten in 2015) met ruim 200 bands, solisten en DJ’s. Zowel 
van (inter)nationaal niveau als lokale en regionale acts. Hiervan werden 4 concerten in samenwerking met de 
Nieuwe Nor geprogrammeerd. Highlights waren o.a. grote namen als Bettie Serveert, Anvil, Mosae Zappa 045 en 
Indian Askin, waarbij de zaal in een aantal gevallen zelfs uitverkocht was.

Daarnaast was er uiteraard veel ruimte voor nieuw, jong talent. Enerzijds vanuit de Oefenbunker geïnitieerde 
activiteiten rondom Parkstad Popstad (zie ook verder in dit verslag), als voorprogramma voor grotere acts en 
anderzijds o.a. activiteiten vanuit studenten van o.a. Arcus of jam-avonden georganiseerd door Stichting The Key 
Sessions.
In samenwerking met diverse externe partijen zijn 24 events georganiseerd, waaronder 18 concerten en 6 dance 
events. Het aantal concertbezoekers is gestegen van 5800 in 2015 naar 6188 in 2016.

NACHT VAN PINKPOP
I.s.m. Parkstad Limburg Theaters en Nieuwe Nor werd ook in 2016 een speciaal event georganiseerd tijdens het 
Pinkpop-weekend met enkele Nederlandse ex-Pinkpop acts en uiteraard de winnaar van Nu of Nooit van 2016.

HEERLEN JAZZT
Om onze functie als divers (pop)podium in de regio verder onder de aandacht te brengen werd ook in 2016 
samengewerkt met Heerlen Jazzt. In dit kader werd een open workshop met optreden verzorgt voor jong 
Parkstad Popstad talent, waarbij docenten met de leerlingen pop- c.q. rocknummers in een jazzjasje hebben 
gegoten. Daarnaast organiseerde een externe partij een zeer succesvol Zappa-revival event onder de naam 
Mosae Zappa 045.

Foto: Een uitverkochte zaal bij optreden van Anvil



REPETITIES
Gemiddeld hebben 24 vaste bands gerepeteerd in 2016 (= 1248 repetities), bestaande uit gemiddeld 4 personen 
(= 96 personen per week) met een leeftijd variërend van 14 t/m 65 jaar. Daarnaast vonden gemiddeld 3 losse 
repetities per maand plaats in 2016 (= 156 repetities x 4 personen in de  leeftijd van 18 t/m 65 jaar).

Was er in 2015 t.o.v. 2014 nog een stijging van 50% te zien, is er in 2016 geen significante stijging aangezien de 
belangrijkste tijdblokken gevuld zijn en alleen nog ruimtes beschikbaar zijn in de ochtend of vroege middag. 
Tijden waar veel muzikanten op school zitten of moeten werken.

Foto: Lotte Slagen geeft sinds kort 

workshop Zang en performance

EDUCATIE
Naast de 2 docenten - Ben Berendsen en Patrick van den Heuvel (Drumschool Parkstad) - die wekelijks binnen 
de Oefenbunker drum-, gitaar-, bas- en band playing-lessen verzorgen aan ca. 70 leerlingen, vonden ook andere 
educatieve projecten plaats en werd gestart met een nieuwe workshop “Zang en performance” door Lotte Slangen. 

Ook werd er in 2016 2 keer een basiscursus geluidstechniek gegeven, die op grote belangstelling mocht rekenen 
en daarom ook in 2017 vervolg krijgt.

Gedurende de zomervakantie werd een nieuw initiatief vanuit de Oefenbunker gestart onder de titel “Snuffelpop”. 
Een week lang mochten zo’n 15 kansarme en statushoudende jongeren tussen 7-16 jaar actief aan de slag gaan met 
popmuziek. Professionele docenten en popmuzikanten, met verschillende specialisaties, verzorgden workshops 
‘op maat’. Kennis maken met muziek, instrumenten en vooral ook plezier in het muziek maken stonden voorop, 
zoals ook te zien was tijdens de eindpresentatie in de popzaal.

Tijdens Bunkerpop werden tevens verschillende proeflessen aangeboden, er vond een DJ-workshop plaats en 
wederom was er een “jam-lokaal” waar jongeren actief muziek konden maken.

De Oefenbunker bood in 2016 een plek aan 6 stagiaires, die diverse opdrachten uitvoerden in kader van hun studie:
• Onderzoek naar communicatiestructuren intern en extern
• Geluidstechniek
• PR & marketing
• Event organisatie 



PROMOTIE
Op gebied van promotie moeten nog steeds flinke stappen worden gezet, ook al gaat e.e.a. steeds beter. Maar 
gezien de beperkte budgettaire mogelijkheden beperkt promotie zich vooral tot de eigen website, social 
media, posters en flyers. In 2016 werd wel een geheel nieuwe website gerealiseerd, welke in januari 2017 werd 
gelanceerd.

Via de Parkstad Popstad samenwerking met de Limburg Zaal en de Nieuwe Nor werd de gezamenlijke promotie 
ook in 2016 gecontinueerd met o.a. de uitgave van een voorjaars- en najaarseditie van een eigen krantje en 
gezamenlijke posters.  Daarnaast is de samenwerking met VUE-bioscoop gecontinueerd met o.a. gezamenlijke 
promotieflyers.

Van tijd tot tijd krijgt de Oefenbunker free publicity door het regelmatig versturen van persberichten. Door 
het veranderende medialandschap in Limburg (met name bij kranten) ligt echter zelden de focus op een klein 
podium als de Oefenbunker en blijft het vaak beperkt tot lokale weekkranten.

Er is tevens een vruchtbare samenwerking met Omroep Landgraaf, welke zelf een flinke professionaliseringsslag 
heeft gemaakt. Het nieuwe programma “Uitgelicht” besteed regelmatig aandacht aan events van de 
Oefenbunker. Zowel via TV als social media kanalen. 

Foto: De nieuwe website is in 

januari 2017 gelanceerd. 



ORGANISATIE
In 2016 werd in overleg met gemeente en Welsun besloten om de 2 stichtingen (Stg. KPL en Stg Oefenbunker 
Live) te laten “fuseren”. De activiteiten van beide stichtingen, met in feite hetzelfde bestuur en slechts op 
detailniveau verschillende doelstellingen en statuten, groeiden steeds meer naar elkaar toe. Waar Stg. KPL zich 
in hoofdlijnen richtte op de verhuur van repetitieruimtes en leslokalen en Oefenbunker Live zich bezig hield met 
de organisatie van voornamelijk live events, bleek – na nader onderzoek – dat het bundelen van krachten alleen 
maar voordelen opleverde.

Eind 2016 werd daarom een traject opgestart waarbij de stichting KPL werd geliquideerd, de tegoeden en 
activiteiten werden overgedragen aan Stichting Oefenbunker Live (ANBI-status). Onder begeleiding van Baat 
accountants & adviseurs werd de liquidatie van Stichting KPL per 31-12-2016 geëffectueerd. 

VRIJWILLIGERS
De in 2014 opgezette nieuwe organisatiestructuur werd ook in 2016 verder geprofessionaliseerd onder leiding 
van Jan Sluijsmans (ex-Muziekgieterij) die vanaf 1-1-2015 als ZZP-er voor gemiddeld 20 uur voor programmering, 
aansturing vrijwilligers en de dagelijkse gang van zaken zorgt.

Opzet van een vrijwilligershandboek, nieuwe spel- en huisregels en afspraken over “vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend” hebben ook in 2016 ervoor gezorgd dat veel nieuwe vrijwilligers zich bij de Oefenbunker hebben 
aangesloten. Wederom een goed teken voor nieuw, fris elan. 

Op dit moment zijn zo’n 70 vrijwilligers ingeschreven bij de Oefenbunker. De werkzaamheden variëren van 
kassa-, garderobe en bardiensten tot geluidstechniek, onderhoud en beheer van het gebouw, pr & marketing en 
administratie.

De Oefenbunker heeft op dit moment 6 teamleiders voor verschillende kerntaken:
• Productie & horeca.
• Onderhoud & beheer
• Verhuur
• PR & tickets
• Vrijwilligerscoördinatie
• Techniek & Studio

In 2016 heeft er 1 vrijwilliger de training Sociale Hygiëne gedaan en hebben 8 jongeren hun maatschappelijke 
stage in de Oefenbunker gedaan.



FINANCIEEL
Binnen stichting KPL zijn de verhuur inkomsten ten opzichte van 2015 stabiel gebleven, met dien verstande dat 
de verhuur van de podium in 2017 komt te vervallen omdat de stichting Oefenbunker Live de podium ruimte 
huurde. Omdat stichting KPL per einde 2016 geliquideerd wordt vervalt deze huur, waardoor er ogenschijnlijk 
een behoorlijk lagere huurinkomsten in 2017 zullen zijn. 

Omdat in 2015 en 2016 veel verbouwingen en aanpassingen aan het gebouw en ruimtes zijn geweest, zijn de 
huisvestingskosten behoorlijk hoog geweest. Voor 2017 zullen deze kosten behoorlijk lager uitvallen, zeker ook 
door het in eigen beheer uitvoeren van de poetswerkzaamheden, waardoor er een bedrag van € 7.500 minder 
uitgegeven hoeft te worden. Ook door de overstap van telefoon en internet naar andere aanbieders zullen ook 
de communicatiekosten voor 2017 behoorlijk lager zijn. Door een betere inkoop van de energie zal, ondanks een 
intensiever gebruik van het gebouw en podium, ook hier een besparing gerealiseerd worden.

De stichting Oefenbunker Live laat een stijgende lijn in drankomzetten, bezoekersaantallen en daarmee 
samenhangende entreegelden zien, bij nagenoeg gelijk blijvende gages. Ook voor 2017 zal de stichting steeds op 
zoek blijven naar goede (semi) professionele acts tegen aantrekkelijke gages. Dit is alleen mogelijk door actief 
binnen en buiten het netwerk te blijven zoeken naar kansen.

In 2017 zal het subsidiebedrag van € 20.000 van stichting Welsun in kader van beëindiging van het convenant 
verlaagd worden naar € 3.000. Deze verlaging zal door de nieuwe opzet, in combinatie met, waar mogelijk, 
kostenbesparingen en het bereiken van een breder en meer publiek gecompenseerd moeten worden.

Ondanks de goede cijfers en omzetstijging t.o.v. de oorspronkelijke begroting zal ook het doel in 2017 zijn dat er 
waar mogelijk op de uitgaven gelet wordt. Er zal blijvend gezocht moeten worden naar subsidiemogelijkheden 
en sponsoring om de activiteiten van de Oefenbunker en zijn functie in de popketen van Parkstad Popstad in 
stand te kunnen houden. 

Alles bij elkaar hebben beide stichtingen samen in 2016 een behoorlijke winst kunnen realiseren.

Omdat de stichtingen zwaar leunen op een dagelijkse (bege)leiding, zijn vanaf januari 2015 een zelfstandig 
projectleider en ee promotor aangetrokken, die de dagelijkse zaken waarnemen en voor de programmering 
zorgdragen. De totale kosten van deze ZZP-ers waren ook in 2016 ongeveer € 23.000, welke tot 2017 door de 
bijdrage van stichting Welsun gedeeltelijk gefinancierd zijn. Afhankelijk van de financiële prestaties in 2017 zal 
moeten worden bekeken of dit gecontinueerd kan worden, ondanks dat de noodzaak voor deze professionele 
ondersteuning zeer groot is.

GEVOLGEN LIQUIDATIE KPL.
Het gevolg van de liquidatie van stichting KPL en de storting van het liquidatie saldo in stichting Oefenbunker 
Live is dat de stichting Oefenbunker Live een sponsoring van circa € 12.000 in 2017 heeft en daarom een redelijke 
reserve heeft als buffer.



SAMENWERKING / INITIATIEVEN
PARKSTAD POPSTAD TALENTONTWIKKELINGSPLAN
N.a.v. de succesvolle samenwerking in 2015 in kader van 3FM Serious request werden de destijds genomen 
initiatieven verder ontwikkeld en is in 2016 een  gezamenlijk plan tot stand gekomen dat wordt gedragen door 
de drie kernpartijen, te weten Stichting Popmuziek Parkstad (SPP), de Stichting Oefenbunker Live en Poppodium 
Nieuwe Nor (PNN). Daarnaast zijn er diverse andere partijen uit Parkstad direct bij betrokken, waaronder ook 
SMK, Arcus en Schunck.

KRACHTEN BUNDELEN
Binnen Parkstad zijn diverse partijen actief op het gebied van 
talentontwikkeling. Het doel is om met dit plan de krachten te 
bundelen én Parkstad Popstad als samenwerkingsverband op een 
hoger niveau tillen. Daarvoor is het van belang zaken te koppelen, 
te structureren en een gezamenlijke visie te delen. Uitgangspunt 
daarbij is het versterken van elkaar en de krachten te bundelen 
voor een vitaal en vruchtbaar popklimaat in Parkstad. Iedere 
partij heeft daarbij een specifieke rol binnen talentontwikkeling. 
Daarnaast wordt met dit plan beoogd talent klaarstomen 
voor succesvolle deelname aan reeds bestaande landelijke 
talentontwikkelingsprojecten zoals Popsport en Kunstbende. 

Begin 2017 werd dit plan, welk positief ondersteund wordt door 
Stichting Popmuziek Limburg, voor subsidieaanvraag ingediend 
bij Provincie Limburg, de Parkstad gemeenten en bij Fonds 
podiumkunsten.

OVERIGE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN
PROJECT CULTUURWEEK I.S.M. BSO (DE SCHATGRAVERS / SPROOKJES). VERZORGT 
DOOR TONI WILLE (ZANGWORKSHOP) EN JACQUELINE DRESEN (CAJON EN DRUM 
WORKSHOP):
Aantal deelnemers gemiddeld: 12
Leeftijd: 4 t/m 5 jaar
Tijdsduur: 1 dag

PROJECT CLICK (CURSUSAANBOD LANDGRAAFSE INSTELLINGEN CULTUUR&KUNST) 
2016:
Samenwerkingsverband met: Theater landgraaf,  Dansvereniging Slide, Bibiliotheek, Poeziefestival, 
 Vazom en Oefenbunker
Bereik:  Alle basisscholen (1200 leerlingen) Landgraaf
 Eigen Facebook pagina
 BSO project is hier mede door ontstaan
 Werven van nieuwe jongeren e.d.

Foto: Parkstad Popstad Talent



TOT SLOT
Gedurende de 3 jaar van het convenant met de gemeente Landgraaf en stichting Welsun heeft het “kleine, 
donkere” podium behoorlijke stappen gezet en een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt. Vanaf 2017 
begint een nieuwe uitdagende periode voor de Oefenbunker door het wegvallen van de € 20.000 subsidie van 
Welsun. Het bestuur zal daarom blijvend zoeken naar nieuwe wegen om de financiële positie van de stichting 
gezond te houden en zo de activiteiten van de Oefenbunker ook de komende jaren overeind te kunnen houden.
Daarnaast zal de programmering met een divers en aantrekkelijk aanbod en het ontplooien van nieuwe 
initiatieven om de oefenruimtes en de popzaal maximaal te benutten een blijvend aandachtspunt zijn voor 
stabielere exploitatie-inkomsten.

Het aller voornaamste is echter de blijvende tomeloze inzet van alle vrijwilligers in de Oefenbunker. Zonder hun 
bijdrage was exploitatie van de Oefenbunker met al zijn activiteiten onmogelijk. Op deze plek dan ook een heel 
groot “dank je wel” aan al diegene die ook in 2016 belangeloos hebben bijgedragen aan het succes en de verdere 
professionalisering van de Oefenbunker.

Landgraaf, maart 2017. 
Andreas Philipp, voorzitter Stg. KPL / Stg. Oefenbunker Live

STICHTING OEFENBUNKER LIVE
De stichting Oefenbunker Live is de drijvende kracht achter de activiteiten in de Oefenbunker, een unieke plek in 
Landgraaf waar jongeren en iets ouderen samen genieten van het actief bezig zijn met (pop)muziek: workshops, 
drum- en gitaarlessen, band playing (jongeren leren samenspelen in een band onder professionele begeleiding), 
repeteren en optreden op het eigen poppodium of tijdens festivals. Onder het motto “Jij kunt…. Mee doen – 
Leren doen – Zelf doen – Samen doen” kun je in de Oefenbunker muziek leren spelen, repeteren, het podium 
beklimmen of als vrijwilliger meewerken. Volgens de visie van de stichting is de Oefenbunker een inspirerende 
broedplaats voor jong creatief (muziek) talent. De missie is letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan muziek en 
creatief talent rondom (pop)muziek.

Stichting Oefenbunker Live  is een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

BUNKERTEAM
• Jan Sluijsmans, Projectleider & Programmering
• Jacqueline Dresen, Verhuur
• Angelika van den Burg, PR & Tickets
• Cris Arends, Vrijwilligerscoordinatie
• Rob Wunderink, Onderhoud & Beheer
• Roger Konings, Techniek & Studio
• Chantal Boerboom, Productie & horeca

OEFENBUNKER
Heerlenseweg 162 • 6371 HX Landgraaf • info@oefenbunker.com • +31(0)45 - 5324354

BESTUUR
• Andreas Philipp, voorzitter
• Nathalie Verkaart, secretaris
• Marcel Rodenburg,  penningmeester
• Sascha Teschner,  pr- en marketing
 
Contact: bestuur@oefenbunker.com


