JAARVERSLAG 2020

KER LIVE

STICHTING OEFENBUN

VOORWOORD
In het jaarverslag van 2019 begon ik met “de wereld
staat op zijn kop”. Een eerste coronalockdown was
een feit. Niet wetende dat we bij het schrijven van dit
jaarverslag alweer in een lockdown zou zitten.
Alles is veranderd. Wat eerst normaal was, is nu
bijzonder. De Coronacrisis heeft behoorlijke impact
gehad en heeft dat uiteraard nog steeds. Niet alleen op
de culturele sector, maar op veel sectoren en op ons als
mens. Vooral ook mentaal en sociaal maatschappelijk.
Het zijn bizarre tijden. 2020 was dan ook een zeer
uitzonderlijk jaar en ik verwacht dat 2021 dat ook
nog wordt met hopelijk in de tweede helft wat meer
lichtpuntjes. Circa 4 maanden geen repetities, slechts
enkele normale optredens aan het begin van 2020 en
daarna vooral livestreams en concerten met maximaal 12 bezoekers. Of
erger nog: helemaal geen concerten.

Een lege parkeerplaats, een gesloten Oefenbunker.
Helaas veel van toepassing in 2020.

Ondanks alles waren er ook lichtpuntjes. Activiteiten die door de inzet en creativiteit van onze vrijwilligers mogelijk werden
gemaakt. Zoals onder andere de reeks livestreams in het tweede en derde kwartaal van het jaar en Bunkerpop, ons jaarlijkse
Talent- en showcase festival! Hier ben ik persoonlijk bijzonder trots op. Dat dit toch (coronaproof) heeft kunnen plaatsvinden
en het enige popfestival in Parkstad was in 2020.
Heel blij was ik/waren we ook met het contact met de gemeente Landgraaf, die ons met raad en daad ondersteunde. Mede
dankzij de subsidie die vorig jaar werd toegekend, konden we niet alleen overleven maar vooral nog steeds dingen doen om
muzikanten en jong talent een podium te bieden, vrijwilligers betrokken te houden en het publiek te vermaken. Ook al was
dat vaak beperkt of digitaal.
De culturele sector is hard geraakt, maar als ik kijk naar de Oefenbunker en wat we ondanks alles toch hebben kunnen
doen, dan heb ik uiteindelijk goede hoop, ook al weet ik dat velen het steeds moeilijker krijgen of hebben. De culturele
sector is echter niet voor niets een sector vol creativiteit en maakt uiteindelijk van een nood een deugd, kijk maar naar
de vele initiatieven die in 2020 zijn ontstaan. Bovendien, mensen snakken naar cultuur en vermaak, wat zeker in deze tijd
bijdraagt aan de mentale gezondheid van ons allen. Maar… de sector moet ook kunnen rekenen op de nodig steun, zoals wij
die gelukkig van onder andere de gemeente, onze repeterende bands, onze vrijwilligers, bezoekers, bedrijven en instellingen
hebben mogen ontvangen. Grote dank aan allen hiervoor. Dat heeft ons geholpen en helpt ons nog steeds door deze zware
tijden!
Landgraaf, maart 2021
Andreas Philipp, voorzitter Stichting Oefenbunker Live
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2020
PROGRAMMERING
In 2019 hadden we nog 52 concerten en 8 dance events met ruim 150 bands en 35 dj’s. Een zeer succesvol jaar. In 2020
vonden door de coronamaatregelen uiteraard maar zeer beperkt concerten plaats. Tot aan 12 maart 2020 vonden 11 reguliere
concerten plaats. Daarna moest ook de Oefenbunker zijn deuren sluiten. Geen concerten en repetities meer. Aanvankelijk
werden concerten nog naar het najaar verplaatst, maar naarmate de pandemie aanhield, werd duidelijk dat er in 2020 geen
tot weinig concerten mogelijk zouden zijn.

Live muziek via groot scherm tijdens een gezellig Bunkerpop 2020

Omdat we niet stil wilden zitten en regionale muzikanten en jong talent toch een podium wilden bieden zijn we eind april
onder de titel “Op gepaste afstand – lockdown livestream” gestart met het live streamen van optredens. In totaal hebben
16 livestream-events plaatsgevonden, waarbij er gemiddeld tussen de 30 en 80 kijkers live bij waren. In het eerste deel van
de uitzending trad steeds een duo, trio of band in beperkte bezetting op. Meestal akoestisch. In de tweede helft van de
livestream kregen lokale en regionale dj’s de aandacht. Uiteraard werd alles met de nodige voorzorgsmaatregelen en binnen
de geldende kaders georganiseerd. De livestreams zijn ook via het Youtube-kanaal van de Oefenbunker terug te kijken, wat
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ook veelvuldig gebeurde. Mede doordat dit voor bands
vaak de enige promotie voor hun muziek was die ze konden
maken.
Vanaf eind juni was het uiteindelijk weer mogelijk om
ook publiek toe te laten bij een livestreamconcert. Door
de afstandsmaatregelen en de beperkte ruimte in de
Oefenbunker konden echter steeds maar maximaal 12
bezoekers worden toegelaten. Door deze exclusiviteit was
het voor bezoekers vaak echt genieten. Het voelde voor
velen als een exclusief privéconcert, wat bijzonder op prijs
werd gesteld. Zeker na de lange periode van de eerste
lockdown. Zowel voor muzikanten als bezoekers was dit
een verademing.

Double Blond’s tijdens de eerste editie van “Op gepaste afstand, lockdown livestream”. Vanaf de eetkamertafel een optreden in de Oefenbunker bijwonen.

Grote dank aan de inzet van de vrijwilligers en hun
creativiteit, die het allemaal mogelijk maakten.

Door alle maatregelen en lockdowns zijn de
bezoekersaantallen inclusief de livestreamkijkers en Bunkerpop met in totaal 1.980 te verwaarlozen en veel minder dan
in 2019 toen het er nog meer dan 6.000 waren. Maar ondanks de beperkingen hebben we dus een derde van het aantal
bezoekers van het jaar ervoor weten te bereiken.

Nacht van Pinkpop
Ondanks alle tegenslagen en maatregelen hebben we ook in 2020 de traditie van de ‘Nacht van Pinkpop’ doorgezet. Normaal
een speciaal event georganiseerd op de vooravond van het Pinkpop-weekend waar diverse lokale bands en (oud) Pinkpopacts zich presenteren.
In juni 2020 organiseerden we voor de Nacht van Pinkpop een grotere livestreamuitzending met extra uitgebouwd podium
(om afstanden ook op het podium te kunnen waarborgen), een semi-professionele cameracrew en een topteam aan
vrijwilligers. Tijdens dit bijzondere livestream-event traden 5 regionale acts op waaronder de winnaar van de Nu of Nooitbandcontest (Mt. Atlas) die in 2019 Pinkpop opende.

37e editie Bunkerpop
Corona of niet. Als het enigszins mogelijk was moest
er een coronaproof 37e editie van ons jaarlijkse
Talent- en showcasefestival Bunkerpop plaatsvinden.
Ondanks veel beperkingen en maatregelen, waren er
voldoende versoepelingen om met veel creativiteit toch
een aangepaste versie van het festival te realiseren.
Mede dankzij de professionele ondersteuning van
Script Events, de inzet en flexibiliteit van vrijwilligers
en de steun van bedrijven en de gemeente. Deze
steun bestond uit zowel financiele bijdragen als ook
in het organisatorisch meedenken of ondersteunen
in faciliteiten of vergunningen. Ondanks de situatie
konden we naast hoofdsponsor Gulpener bierbrouwerij,

Coronaproof “Biergarten XXL”
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weer rekenen op de steun van Pop in Limburg, Gemeente Landgraaf, Stichting Abel, FSI fonds, Stichting Support Landgraaf
en een aantal kleinere sponsoren. Ook al waren de budgetten om begrijpelijke redenen uiteraard een stuk lager, het feit dat er
nog steeds steun werd gegeven voor Bunkerpop hebben wij zeer gewaardeerd.
Onder de titel “Biergarten XXL” vond Bunkerpop traditiegetrouw plaats op de parkeerplaats van de Oefenbunker. Uiteraard in
aangepaste coronaproof vorm en met strikte spelregels, zoals vooraf verplichte kaartverkoop met gezondheidscheckvragen,
verplicht zitten en bediening aan tafel door vrijwilligers, herkenbaar aan speciale hesjes.
Er werd letterlijk een Biergarten-setting met bankjes en lange tafels gecreëerd zodat bezoekers op voldoende afstand van
elkaar konden zitten. Er werd buiten een klein podium voor akoestische optredens en een DJ-stage gecombineerd met de
“grotere” bandoptredens vanuit de popzaal binnen. Festivalbezoekers konden deze optredens buiten via een groot Ledscherm volgen. Het festival startte rond 13.00 en eindigde om 23.00 uur met de laatste band binnen. Het aantal bezoekers
was in verband met de anderhalve meter afstand gelimiteerd tot 162. Bunkerpop was daarom ook snel uitverkocht. Bezoekers
snakten naar live muziek en deze samen te kunnen beleven, het gevoel van er even ‘uit’ te zijn en alle ellende voor heel
even te kunnen vergeten. Alle bezoekers waren vol lof, genoten volop, waren zeer te spreken over de opzet, ondanks alle
beperkingen en hielden zich keurig aan alle regels.
Het programma bestond dit jaar bewust alleen uit optredens van regionale bands en acts met uiteraard ook veel ruimte voor
aanstormend jong talent. In totaal speelden 4 singersongwriters, 5 dj’s en 7 bands tijdens Bunkerpop.
De catering werd verzorgd door Scouting Amicus (Landgraaf/Heerlen) middels een BBQ-stand. Deze langjarige
samenwerking op Bunkerpop koesteren we iedere keer weer.

Stichting SLIM en Heerlen Jazz
Ondanks alle beperkingen hebben we met de 12-bezoekers beperking in het najaar toch de samenwerking met Stichting
SLIM (Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek) en Heerlen Jazz ook in 2020 kunnen continueren. Dit resulteerde in 4
jazzconcerten onder de titel JazzBlazzt. JazzBlazzt is een organisatie die concerten organiseert in samenwerking met SLIM,
waarbij deze relatief onbekende muzieksoort (kwalitatieve, hoogwaardige experimentele vormen van jazz, experimentele
en geïmproviseerde muziek) wordt gepresenteerd aan het trouwe publiek (buiten coronatijd gemiddeld tussen de 30 en 60
bezoekers) en daardoor een vaste plek krijgt in het muzikale landschap van Parkstad. Jazz lijkt voor een poppodium wellicht
een ongebruikelijk muzieksoort, maar hier zoekt de Oefenbunker juist de diversiteit op om een zo breed mogelijk publiek
met uiteenlopende stromingen kennis te laten maken. Door de samenwerking met beide partijen kunnen we toch ook ruimte
bieden aan dit genre en levert het tevens extra pr-waarde op, omdat we meegenomen worden in hun communicatie-uitingen.

PROMOTIE
Door de coronasituatie bleven promotionele activiteiten uiteraard zeer beperkt en richtten zich vooral op de paar concerten
of livestreams die wel hebben plaatsgevonden. Meestal via de social media-kanalen en de website van de Oefenbunker.
Middels persberichten wisten we af en toe free publicity te krijgen in het regionale dagblad. Omroep Landgraaf besteedde
via tv en hun social mediakanalen ook regelmatig aandacht aan de events van de Oefenbunker, waaronder het vertonen van
enkele Oefenbunker-popclips opgenomen tijdens events met jonge regionale talenten in 2019 en enkele livestream-opnames
uit 2020. De samenwerking met Omroep Landgraaf ervaren we als zeer prettig en wordt ook gecontinueerd in 2021.
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REPETITIES
In 2020 zijn we in totaal bijna 4 maanden gesloten geweest in verband met alle overheidsmaatregelen ter bestrijding van
Covid-19, waardoor er geen repetities hebben kunnen plaatsvinden.
Dat heeft gelukkig deels beperkt financiële “schade” opgeleverd omdat veel bands, die daartoe in staat waren, hun
huurbijdragen hebben gedoneerd aan de Oefenbunker. Een toffe actie, waar we uiteraard zeer dankbaar voor zijn. Dat geeft
ook meteen aan hoe betrokken iedereen is bij de Oefenbunker.
Vanaf het moment dat er wel weer repetities mogelijk waren vanaf 1 juni moest uiteraard aan bepaalde maatregelen worden
voldaan en golden strikte regels voor bands. Denk hierbij aan handen desinfecteren bij binnenkomst, samen binnenkomen en
vertrekken als band, maximaal aantal leden per ruimte, geen bezoekers, ventilatie enzovoorts.
Het aantal bands is ondanks alles nagenoeg gelijk gebleven (ca. 30 vaste
bands) bestaande uit gemiddeld 4 personen met een leeftijd variërend van
14 tot en met 65 jaar.
Daarnaast vonden er beperkt 20 losse repetities plaats. Door de sluitingen
vonden in 2020 in totaal slechts 800 repetities plaats ten opzichte van circa
1.500 repetities in een “normaal” jaar.
Met deze aantallen repeterende bands blijft de Oefenbunker nagenoeg aan
de maximale capaciteit voor de belangrijkste tijdsblokken. Er is enkel nog
ruimte beschikbaar in de ochtend of (vroege) middaguren.
Vista College huurde in 2020 een flink aantal van deze ochtend en middaguren, omdat de studenten, door de te kleine
repetitieruimte op school, daar niet terecht konden. De leerlingen en hun begeleiders hebben het als zeer prettig ervaren om
in de Oefenbunker te kunnen repeteren. Een samenwerking die zeker voort gezet zal worden zodra het weer mogelijk is.

Blije gezichten op het moment dat repeteren (met uiteraard de
nodige regels) weer kan plaatsvinden.
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EDUCATIE
De ZZP-docent die in de Oefenbunker een vaste lesruimte huurt gaf gitaar- en baslessen aan zo’n 40 leerlingen uit heel
Parkstad. Ook hij werd getroffen door alle maatregelen en sluitingen en moest veel lessen langdurig annuleren of verplaatsen.
Een harde klap.
Waar we in 2019 nog over uitbreiding aan het nadenken waren en gestart waren met losse workshops, is er in 2020 uiteraard
niets van terecht gekomen. Zodra er echter wel iets mogelijk is zullen we deze ideeën weer oppakken. Zoals workshops die in
een kleine setting met gepaste afstand wellicht wel weer mogelijk zijn ergens in 2021.

Geluidscursus
Helaas konden in 2020 door de coronasituatie geen geluidscursussen plaatsvinden. We onderzoeken nu de mogelijkheden
voor 2021.

Snuffelpop
Normaal gesproken vindt gedurende de zomervakantie het jaarlijkse Snuffelpop plaats. Hierbij mogen kansarme en
statushouders-jongeren tussen 8 en 17 jaar een week actief aan de slag gaan met popmuziek. In het coronajaar 2020 moesten
we ook dit event helaas cancelen.

Stage
In 2019 bood de Oefenbunker nog plek aan 4 stagiaires en 7 leerlingen die hun maatschappelijk stage hadden gedaan in de
Oefenbunker. Ook dit was in 2020 helaas niet mogelijk.
Wel wisten we op een goede manier te organiseren dat de eindexamenleerlingen (KTM) van het Vista college, enkele keren
konden repeteren op ons podium ter voorbereiding voor hun eindexamenshow in november, die vanuit het Parkstad-theater
als livestream en zonder publiek werd uitgezonden.

Ook tijdens de Corona editie van Bunkerpop konden we rekenen op de hulp van
onze vrijwilligers, veilig verdeeld over de dag.
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VRIJWILLIGERS
Projectleider Jan Sluijsmans zorgt vanaf 2015 als ZZP-er voor gemiddeld 20 uur voor de projectleiding, programmering,
aansturing van de vrijwilligers en de dagelijkse gang van zaken. Een onmisbare kracht, vooral ook in deze crisistijd. Ook al
lijkt het in eerste instantie vreemd, zonder de gebruikelijke drukke agenda met concerten, maar juist de coronasituatie vroeg
om heel veel creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Niet alleen het meerdere malen verplaatsen of annuleren van concerten, maar ook de eerder geschetste activiteiten zoals
de livestream en Bunkerpop zorgden voor veel extra werk door alle extra eisen waaraan moest worden voldaan. Anders
dan normaal uiteraard, maar niet minder intensief door al die extra maatregelen die getroffen moesten worden en waarop
naleving gecontroleerd moest worden. Bovendien was het betrokken houden van de vrijwilligers een heel belangrijke taak.
Want uiteindelijk hebben we ze heel hard nodig. In 2020, voor alle aangepaste events die wel hebben plaatsgevonden en
natuurlijk straks als het moment komt om opnieuw op te starten.
In 2020 waren er zo’n 70 vrijwilligers ingeschreven bij de Oefenbunker. Dit aantal is ten opzichte van 2019 nagenoeg gelijk
gebleven ook al waren er minder activiteiten. Echter op het moment dat het nodig was, stond men klaar om te helpen. Zeker
bij een event als Bunkerpop, met alle strenge regels werd er heel veel gevraagd van de vrijwilligers, maar iedereen deed vol
enthousiasme mee en droeg bij aan een geslaagd event. De werkzaamheden variëren van kassa-, garderobe- en bardiensten
tot geluidstechniek, onderhoud en beheer van het gebouw en tot pr & marketing en administratie.
Onderstaand kernteam aan vrijwilligers beheert de volgende hoofdaandachtsgebieden:
• Jan Sluijsmans, Projectleider & Programmering.
• Cris Arends, Vrijwilligerscoordinatie & Productie.
• Rob Wunderink, Onderhoud & Beheer.
• Glady`s Geilenkirchen, Productie & Concertpromotie.
• Bianca Bax, Verhuur & Repeteren.
• Maurice Busing, Ict & Techniek.
Het vrijwilligershandboek met spel- en huisregels en afspraken over “vrijwillig, maar niet vrijblijvend” voor met name
nieuwe vrijwilligers, geeft goede richtlijnen over welke rechten en plichten er gelden voor vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn
immers de pijler waarop alle activiteiten steunen, maar ze zijn tevens ook het visitekaartje richting bezoekers, leerlingen
en muzikanten. Dit jaar kwamen er uiteraard extra regels bij en werden veel vrijwilligers ingezet als toezichthouders tijdens
repetitie-uren om te controleren of de maatregelen in verband met corona werden nageleefd.
Normaal waren er regelmatig terugkerende bijeenkomsten met vrijwilligers (“het vrijwilligerscafé”) waarbij met
bestuursvoorzitter en/of projectleiders en coördinatoren knelpunten, problemen of ideeën besproken, spelregels toegelicht
of hun belang benadrukt. Door alle coronamaatregelen was dat uiteraard niet mogelijk en hebben in beperkte mate
overleggen plaatsgevonden, al dan niet online.
Aan het begin van het jaar vond wel nog de tweede editie van een nieuwjaarsoptreden plaats door een band uit de Oefenbunker, die naast hun eigen set ook een set speelden samen met vrijwilligers. Hiervoor werd enkele weken voorafgaand aan
het optreden regelmatig met de vrijwilligers gerepeteerd. Een geweldige teambuilding-activiteit, met een schitterend optreden als resultaat. Zeker voor sommige vrijwilligers die nooit eerder op een podium stonden. Dit initiatief werd in 2019 bedacht
door een van de vrijwilligers.
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VERBOUWINGEN EN UPGRADES
In 2020 stonden geen grootschalige verbouwingen op het programma. Enkele kleine onderhoudswerkzaamheden of verbeteringen werden vooral door vrijwilligers verzorgd. Zeker in de lockdown-periode konden veel kleinere werkzaamheden
uitgevoerd worden, die normaal bleven liggen.
Het verwijderen van het oude opslaggebouw aan de voorzijde van de parkeerplaats werd in 2019 door de gemeente opgepakt en werd uiteindelijk gerealiseerd in 2020. Dit leverde extra ruimte op het terrein op en een mooie plek voor vuilniscontainers en een fietsenstalling.
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FINANCIEEL
Zoals eerder geschreven, was 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar, waar vooraf geen enkele begroting in had kunnen
voorzien. Zelfs met de kennis van nu is er haast geen begroting te maken door de voortdurend veranderende situatie en
maatregelen. Het is roeien met de riemen die je hebt en er maar proberen het beste van te maken. Dat is wellicht de beste
samenvatting, die waarschijnlijk voor heel veel bedrijven en sectoren geldt.
In 2020 realiseerde de stichting mede dankzij de structurele subsidie, het uitblijven van bepaalde kosten rondom concerten
en kostenbeheersing een kleine winst van € 1.631 ,-.
De inkomsten vanuit verhuur zijn, ten opzichte van 2019 uiteraard omlaaggegaan naar € 18.238 ,-, ook al is de schade ten
opzichte van 2019 (€ 22.407 ,-) enigszins beperkt gebleven door de eerder benoemde donatie van huurbijdrage van bands.
De kosten van inhuur ZZP-projectbegeleiding zijn nagenoeg gelijk gebleven omdat, ondanks het uitblijven van veel
concerten, de overige c.q. aangepaste activiteiten uiteraard toch nog veel tijd en inspanning vereisten.
In 2020 hebben geen grote verbouwingen plaatsvonden, maar is er wel op een aantal zaken onderhoudsen opknapwerkzaamheden gewest waardoor deze kosten circa € 1.000 ,- meer bedroegen dan in 2019. De
schoonmaakwerkzaamheden worden sinds 2018 in eigen beheer uitgevoerd, waardoor de kosten ongeveer gelijk bleven
ondanks de sluitingen. Dit komt mede door de extra schoonmaakwerkzaamheden en maatregelen die vereist waren in de
periode dat de Oefenbunker wel toegankelijk was voor repetities en concerten, hoe kleinschalig ook
Drankomzet was op enkele concerten begin 2020 en Bunkerpop na nihil. We hadden wel te maken met een voorraad die op
enig moment afgeschreven moest worden omdat deze over datum was en niet teruggenomen werd door de leverancier.
De elektriciteitskosten zijn in 2020 juist met circa € 2.000 ,- gestegen ondanks dat er minder activiteiten plaatsvonden. De
reden hiervan is het continue hebben moeten laten draaien van de verouderde ventilatiesystemen door het hele pand in
verband met de geldende Covid-19 maatregelen.
Van entreegelden was in 2020 nagenoeg geen sprake, behalve aan het begin van het jaar en tijdens Bunkerpop.
Gages waren ook beperkt tot enkele optredens. Tijdens livestreams speelden alle bands gratis.
Vanaf eind april was de stichting gestart met een “doneer je ticket”-actie. Tickets die eerder gekocht waren konden worden
gedoneerd en tijdens livestreams werden kijkers opgeroepen om een donatieticket te kopen, wat uiteindelijk € 902,50
opleverde in 2020.
Heerlijke biertjes van onze sponsor Gulpener gaan als warme
broodjes over de toonbank tijdens Bunkerpop
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Toegekende subsidies & sponsoring						€ 50.129
Algemeen
•			
Subsidie Gemeente Landgraaf 					
€ 25.000 ,•			
Coronasteun-tegemoetkoming gemeente Landgraaf			
€ 1.000 ,•			RVO								€ 4.000 ,•			IBA								€ 3.400 ,Projecten
•
Bunkerpop:
		Gulpener								€ 2.000 ,		Maaiveld +							€ 250 ,		FSI								€ 500 ,		Stg. Abel								€ 1.000 ,		Stg. Support Landgraaf						€ 2.000 ,•
Programma sponsoring
		Stichting Popmuziek Limburg					€ 2.750 ,		
Stichting Slim & Heerlen Jazz					
€ 2.100 ,•
Giften huur bands								
€ 3.921 ,•
Overige									
€ 2.208 ,-

Structurele subsidie gemeente Landgraaf
Los van de bijzondere situatie in 2020 door de Covid-19 pandemie, was de omzet de laatste jaren redelijk constant en zat de
Oefenbunker exploitatie-technisch met de huidige faciliteiten en beschikbare middelen aan zijn maximum.
Eind 2019 werd een structurele subsidie voor de komende vier jaar toegekend en in de begroting van de gemeente
opgenomen. Het betreft een groeiscenario voor een structurele subsidie van € 40.000 ,- over 4 jaar. In april 2020 ontving
de stichting de eerste subsidie van € 25.000 ,- welke jaarlijks tot 2023 met € 5.000 ,- wordt verhoogd.
Mede dankzij deze structurele subsidie kon de Oefenbunker zijn activiteiten – in aangepaste vorm en zoals in dit verslag te
lezen – enigszins continueren en kwam de organisatie in 2020 niet in zwaar weer terecht. Uiteraard werd op alle fronten op
de kosten gelet door de bijzonder situatie in 2020, maar is er vooral ook gekeken wat kan wel en wat is nodig om dit voor
elkaar te krijgen.
In verband met de Coronasituatie ontving de Oefenbunker, net zoals veel andere stichtingen, tevens een kleine
tegemoetkomingssubsidie van € 1.500 ,- van de gemeente Landgraaf

Samenvatting op hoofdlijnen
Kosten

Inkomsten

Huisvestigingskosten

€ 13.414 ,-

Verhuur ruimtes

€ 18.283 ,-

Personeelskosten

€ 40.125 ,-

Subsidies/sponsoring/giften

€ 50.506 ,-

Programmering (incl. Buma, inhuur
apparatuur e.d.)

€ 16.410 ,-

Entree/garderobe

€ 6.876 ,-

Horeca inkoop

€ 5.256 ,-

Horeca

€ 11.559 ,-

Kantoorkosten
Overig

€ 5.417 ,€ 5.648 ,-

Overig

€ 723 ,-

€ 86.270 ,-

€ 87.901 ,-
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Vernieuwing bestuursmodel
Door het verkrijgen van de eerdergenoemde structurele subsidie van de gemeente Landgraaf is er tijdens
bestuursvergaderingen gesproken over de ambitie van de Oefenbunker om, nu er financieel meer stabiliteit is, ook door te
groeien naar een goed bestuursmodel waarin onderscheid gemaakt wordt tussen het bestuur en de uitvoerende organisatie
en waar tevens de afspraken worden vastgelegd voor de aansturing van de uitvoerende organisatie. Eind 2020 werd daarom
een projectgroep vanuit het bestuur gevormd om vervolgstappen naar een nieuw bestuursmodel nader te onderzoeken en
uit te werken, waarbij de Governance Code Cultuur 2019 het uitgangspunt vormt. De Code is bedoeld voor alle culturele
organisaties die ervoor kiezen om deze Code te gebruiken, ongeacht rechtsvorm, besturingsmodel, financiering en omvang.
De Code sluit aan op financiële, juridische en fiscale kaders uit de geldende wet- en regelgeving en, voor zover van
toepassing, op subsidievoorwaarden.
Daarnaast treedt per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Bij de vormgeving van de
plannen in 2021 zal hiermee rekening worden gehouden en zal ook gebruikt worden ter verfijning.

Voorzitter Andreas Philipp helpt een handje mee aan
de bar tijdens Bunkerpop 2020
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SAMENWERKING / INITIATIEVEN
Parkstad Popstad Talentontwikkelingsplan
De activiteiten van het in 2017 door drie kernpartijen gezamenlijk opgestelde talentontwikkelingsplan werden ook in 2019
gecontinueerd, nadat in 2018 officieel de subsidie door Parkstadgemeentes en provincie Limburg werd toegekend.
Drie kernpartijen werken samen in de Stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad, namelijk Stichting Popmuziek Parkstad,
Stichting Oefenbunker Live en Poppodium Nieuwe Nor. Daarnaast zijn bij het project betrokken: SMK (Muziekschool
Kerkrade), Schunck, Popschool Parkstad, Stichting Fijne Tonen, Stichting The Keysessions en Podium Het Studio.
Een korte samenvatting van de stappen, die in gezamenlijkheid voor het Talenontwikkelingsplan zijn opgesteld en waar ook
de Oefenbunker actief aan meewerkt:
•

•

•

•

Stap 0 wordt verzorgd door consulenten van SMK en Schunck die wekelijks muzieklessen binnen het primair en
voortgezet onderwijs in Parkstad geven. Dit zorgt voor de prikkels bij basisschoolkinderen in de muzieklessen om hun
interesse in (pop)muziek te wekken, die ze dan verder kunnen ontwikkelen in naschoolse activiteiten.
Stap 1 zorgt er vervolgens voor dat de jonge muzikanten elkaar kunnen ontmoeten, in een band leren samen spelen
en podiumervaring kunnen opdoen, en deze stap wordt vooral verzorgd door SMK (Muziekschool Kerkrade), Schunck,
Popschool Parkstad, Stichting Fijne Tonen, Stichting The Keysessions en Podium Het Studio, waarbij de Oefenbunker in
de persoon van de voorzitter hier de rol van coördinator en verbinder vervuld.
Stap 2 richt zich op het facilitairen van een (eu)regionaal podiumcircuit voor de bands die onder andere uit de vorige
stap zijn ontstaan. Deze faciliteiten worden gecreëerd door Stichting Popmuziek Parkstad en resulteren in optredens in
Duitsland, België en Nederland.
Stap 3 richt zich op de doorontwikkeling van toptalenten uit de regio die mogelijk uit voorgaande stappen naar boven
zijn komen en probeert deze naar een (semi-)professioneel niveau te tillen met serieuze kansen binnen het Nederlandse
popcircuit. Kartrekker van deze stap is Popodium de Nieuwe Nor in samenwerking met diverse partners, afhankelijk van
de plannen en behoeftes van de betreffende act of band.

Met name binnen Stap 1 fungeert Stichting Oefenbunker Live als kartrekker. Na een goede start in 2020 in aanloop naar
eerste optredens met een nieuwe lichting jonge talenten in het voorjaar, kwam er een dikke streep door alles naar aanleiding
van de lockdowns en de coronabeperkingen. Er werd in het najaar nog nagedacht over alternatieve mogelijkheden, zoals
de talenten samen te brengen voor opnames, maar ook dat ging door de steeds veranderende en verslechterende situatie
rondom Covid-19 helaas niet door.

Overige samenwerkingsinitiatieven
* Vista college in het kader van Nieuwe Honden- eindexamenshow, repetitiefaciliteiten en presentaties.
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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. 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.
Stichting Oefenbunker Live is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Visie: Een alternatieve en inspirerende broedplaats zijn voor jong creatief (muziek) talent
Missie: Letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan muziek en creatief talent rondom (pop)muziek.

Stichting Oefenbunker Live kent 3 kernactiviteiten:
1. repetitiefaciliteiten
2. live optredens (poppodium / festivals)
3. (muziek)educatie
Alle 3 kernactiviteiten kennen een hoofddoel: talentontwikkeling/broedplaatsfunctie
De verhuur van repetitieruimtes vervult een belangrijke rol voor muzikanten om samen te kunnen spelen en zich verder te
kunnen ontwikkelen.
•
•

De poppodiumfunctie vervult een belangrijke rol aan het begin van de zogenaamde popketen in Parkstad en is tweeledig:
talentenpodium voor jonge startende muzikanten.
podium voor opkomende artiesten in de alternatievere genres van pop/rock tot jazz, van reggae tot dance.

(Muziek)educatie vervult een belangrijke rol in het stimuleren en verder ontwikkelen van jonge mensen op gebied van
muziek en aanverwante activiteiten. De Oefenbunker biedt hier o.a. ruimte voor
muzieklessen of bandworkshops en organiseert zelf educatieve projecten zoals o.a. geluidscursussen en Snuffelpop.
Daarnaast is de Oefenbunker een van de 3 kernpartners binnen de Stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad, die in
verschillende stappen jonge muzikanten begeleid in hun muzikale ontwikkeling.
Stichting Oefenbunker Live is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
Stichting Oefenbunker live heeft een bestuur dat bestaat uit 6 personen, die periodiek met elkaar in overleg treden. Het
bestuur bestaat uit:
• Andreas Philipp – voorzitter
• Nathalie Verkaart – secretaris
• Marcel Rodenburg – penningmeester
• Sascha Teschner – pr- en marketing
• Johan de Niet – algemene zaken
• Kelly Regterschot – algemene zaken
Naast het algemene emailadres voor de Oefenbunker kan er via een separaat emailadres ook met het bestuur contact op
worden genomen via: bestuur@oefenbunker.com.
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