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VOORWOORD
Opnieuw kijk ik terug op een jaar waar Covid-19 ons leven beïnvloedde. Wederom een uitzonderlijk jaar waarin de cultuursector
grotendeels stillag en nauwelijks iets mogelijk was door alle maatregelen en lockdowns.
Voor de Oefenbunker betekende dit opnieuw vele maanden geen repetities en concerten. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan
zitten. We keken steeds wat kan wel en zo zijn er ondanks alles toch veel creatieve initiatieven geweest en hebben enkele zaken, in
aangepaste vorm, toch plaats kunnen vinden.
Hier dan ook gelijk een groot compliment aan onze projectleider en alle vrijwilligers voor hun creativiteit, betrokkenheid en inspanning
om toch nog iets voor elkaar te krijgen in deze moeilijke tijden. Hetzelfde geldt voor alle bands. Dank voor jullie steun door veelal
gewoon de huur te blijven betalen ondanks beperkte tot geen repetitiemogelijkheden.
Zoals gezegd, opnieuw een uitzonderlijk jaar met gelukkig een paar mooie lichtpuntjes waarvan ik er hier enkele wil benoemen.
Een van de nieuwe initiatieven was “De Sound van Parkstad”. Een soort van muzikale kettingbrief waarbij muzikanten uit de regio
werden opgeroepen om soundbites op te sturen welke door DJ’s tot nieuwe composities in elkaar werden gemixt. Een mooi initiatief
om de muzikanten weer te activeren en virtueel samen te brengen met een prachtig resultaat van meer dan 100 inzendingen. Het
eindresultaat van de “nieuwe” composities werd middels een speciale livestream-uitzending gepresenteerd. Daarnaast leverde het ook
extra publiciteit op in het regionale dagblad en op de regionale radio- en tv zenders. Chapeau voor alle betrokken.
Verder natuurlijk de 38e editie van Bunkerpop, ons jaarlijkse Talent- en showcase festival dat volledig buiten plaatsvond, een mooie
try-out samenwerking met Slot Schaesberg en de start van een nieuwe serie RTV Parkstad Live sessies, een tv-programma met lokale
artiesten.
Naast de muzikale initiatieven heeft het bestuur het afgelopen jaar gebruikt om verdere stappen te zetten in de professionalisering
van de organisatie. Zo heeft op bestuurlijk niveau een vernieuwing plaats gevonden, zijn de statuten herzien en geactualiseerd, is
een projectleidersreglement opgesteld en is gewerkt aan functieprofielen voor zowel bestuur als voor nieuwe functies binnen de
Oefenbunker.
De lockdown-periodes werden gebruikt om de repetitieruimtes op te knappen en van nieuwe apparatuur te voorzien. Kortom, ondanks
alle onmogelijkheden, hebben we toch weer veel gedaan in het tweede Coronajaar.
Dat alles was echter niet mogelijk geweest zonder de structurele subsidie en de tussentijdse ondersteuning in welke vorm dan ook door
de gemeente Landgraaf. Hierdoor 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 het soms anders dan voorheen.
Zoals ik mijn voorwoord begon: De culturele sector is wederom hard geraakt in 2021, maar ik denk dat we als Oefenbunker hebben
laten zien, dat toch nog veel kan, zolang je maar denkt in mogelijkheden. We hebben dit alleen kunnen doen dankzij de steun van onder
andere de gemeente, onze repeterende bands, onze vrijwilligers, bezoekers, bedrijven en instellingen. Namens het bestuur een groot
dankjewel aan iedereen.
Met de vooruitzichten op verdere versoepelingen die net voor het schrijven van deze woorden bekend werden, hopen we in 2022 snel
weer iedereen te kunnen vermaken met fantastische concerten, mooie initiatieven en dat iedereen weer muziek kan maken of ervan kan
genieten zoals we dat gewend waren.
Landgraaf, februari 2022
Andreas Philipp, voorzitter Stichting Oefenbunker Live
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2021
PROGRAMMERING
Waar we in 2019 nog 52 concerten en 8 dance events hadden met ruim 150 bands en 35 dj’s, was dat net als in 2020 ook
compleet anders in 2021, door alle coronamaatregelen en lockdowns. Er hebben in 2021 slechts 4 concerten plaats kunnen
vinden. Door de afstandsmaatregelen en de beperkte ruimte in de Oefenbunker konden we ook steeds maar maximaal
12 bezoekers toelaten. Deze concerten vonden in het najaar plaats, aangezien we de eerste helft van het jaar weer in een
lockdown zaten en onze deuren gesloten waren.

Lesoir was een van de weinige bands die in 2021 in
de Oefenbunker optrad.

Door alle maatregelen en lockdowns zijn de bezoekersaantallen van 2021 (inclusief Bunkerpop) van totaal 800 te
verwaarlozen in vergelijk met bijvoorbeeld 2019 met ruim 6.000 bezoekers.
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De Sound van Parkstad
Door de lockdown en de maatregelen in de eerste helft van 2021 hebben we deze keer helaas de traditie van de ‘Nacht van
Pinkpop’ niet kunnen voorzetten. Normaal een speciaal event georganiseerd op de vooravond van het Pinkpop-weekend
waar diverse lokale bands en (oud) Pinkpop-acts zich presenteren. Hiervoor in de plaats werd het project “De Sound van
Parkstad” bedacht.
Wie Parkstad zegt, zegt popmuziek. Er zijn namelijk maar weinig regio’s met zo’n bloeiende bandjes- en podiumcultuur
als de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Nu de popzalen en cafés gesloten waren, festivals niet doorgingen, en het ook
voor alle muzikanten en bands een moeilijke tijd was, kwam het team van de Oefenbunker met een nieuw initiatief: DE
SOUND VAN PARKSTAD. Een soort muzikale kettingbrief als platform voor alle muzikale creatievelingen om hun muziek of
andere creatieve uitingen aan het publiek te presenteren. Muzikanten in Parkstad werden via diverse social mediakanalen
opgeroepen om een audiobestand of filmpje van maximaal 30 seconden via een speciale website (www.desoundvanparkstad.
nl) op te sturen naar onze professionele producers die de bestanden uiteindelijk samenvoegden tot enkele spetterende
soundtracks.
Iedereen kon meedoen, ongeacht leeftijd, genre, stijl of instrument. Bands, muzikanten, zangers, DJ’s, dichters en producers
hebben zich aangemeld. De jongste deelneemster was bijvoorbeeld 7 jaar en stuurde een kort pianostukje in.
Het initiatief leverde mede dankzij de aandacht die we in de regionale pers en op RTV Parkstad kregen over de 160
inzendingen op. De eindpresentatie was een speciale livestream-uitzending vanuit de Oefenbunker. Hierbij werden enkele
deelnemers, dj’s, producers en initiatiefnemers geïnterviewd en werden de verschillende soundtracks met alle fragmenten ten
gehore gebracht. De uitzending is terug te kijken via youtu.be/eVtCBvrAsWo

38e editie Bunkerpop
Net zoals in 2020 lieten we ons door Corona niet weerhouden om ons jaarlijkse Talent- en showcasefestival Bunkerpop te
laten plaatsvinden. Coronaproof uiteraard, conform de op dat moment geldende coronamaatregelen. Er waren gelukkig,
mede door het Coronatoegangsbewijs, voldoende versoepelingen om een nagenoeg reguliere festivaleditie te realiseren.
Mede dankzij de inzet en flexibiliteit van vrijwilligers en de steun van bedrijven en de gemeente konden we een volledige
buiteneditie neerzetten afgelopen jaar. Deze steun bestond uit zowel financiële bijdragen als ook in het organisatorisch
meedenken of ondersteunen in faciliteiten of vergunningen. Ondanks de situatie konden we naast hoofdsponsor Gulpener
bierbrouwerij, weer rekenen op de steun van Prins Bernhard Cultuur fonds, Gemeente Landgraaf, Stichting Abel, FSI-fonds,
Stichting Support Landgraaf en een aantal kleinere sponsoren. Ook al waren de budgetten om begrijpelijke redenen een stuk
lager, het feit dat er ook in voor iedereen moeilijke tijden steun werd gegeven voor Bunkerpop hebben wij zeer gewaardeerd.

Het buitenpodium tijdens Bunkerpop 2021, terug van
weg geweest! Inclusief talentvolle band Ikiga en talrijk
aanwezig publiek.
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Anders dan in 2020, waar bands in de zaal van het poppodium optraden en bezoekers buiten zittend de acts op een
groot ledscherm konden volgen, was het in 2021 bijna weer als vanouds. Bunkerpop vond traditiegetrouw plaats op de
parkeerplaats voor het gebouw van de Oefenbunker met gelukkig weer bands live op een groot buitenpodium. De regionale
bands zaten vol energie, wilden na de lange lockdown weer live spelen en lieten bezoekers voor het podium uit hun dak gaan.
Want iedereen snakte naar livemuziek, het samen kunnen beleven, het gevoel van er even ‘uit’ te zijn.
Naast het grote buitenpodium was ook dit jaar weer een kleiner buitenpodium met ruimte voor akoestische optredens in
combinatie met letterlijk een DJ-boot waar enkele DJ’s tussen de ombouwpauzes de festivalbezoekers vermaakten.
In totaal speelden 4 singersongwriters, 4 dj’s en 7 bands tijdens Bunkerpop. Voor een hapje, drankje en een gezellig gesprek
kon men wederom aan lange tafels plaatsnemen in de Biergarten-setting die op de andere helft van het terrein was ingericht.
De catering werd ook dit jaar weer verzorgd door Scouting Amicus (Landgraaf/Heerlen) middels een BBQ-stand. Een mooie
langjarige samenwerking op Bunkerpop die we zeer koesteren. Het festival startte rond 13.00 en eindigde om 23.00 uur en
trok ruim 350 bezoekers.

Samenwerking Slot Schaesberg
Slot Schaesberg is in de laatste jaren flink aan de weg aan het timmeren (letterlijk en figuurlijk). Met alle aanpassingen en
vernieuwingen leek ons dat een geschikte locatie om gedurende de zomer open air concerten en theatervoorstellingen te
organiseren in samenwerking met ook Theater Landgraaf. In het tweede kwartaal van 2021 hebben we, samen met Theater
Landgraaf, eerste plannen besproken met Slot Schaesberg. Door de aanhoudende coronasituatie en daarmee gepaard
gaande onzekerheden was het helaas niet mogelijk om het plan in zijn geheel tot uitvoer te brengen. Het resulteerde echter
wel in enkele try-out concerten. Naast een optreden van een klassiek duo, vonden tijdens de Open Monumentendag ook
twee akoestische optredens plaats van Freaky T. (bekend van de Duitse The Voice) met haar band en singer-songwriter
Janna, een van de deelnemers van het Talentontwikkelingsproject Parkstad Popstad.
Voor 2022 worden de plannen met Slot Schaesberg in samenwerking met Theater Landgraaf opnieuw opgepakt, maar dan in
het kader van 40 jaar Landgraaf.

RTV Parkstad Live Sessies
De regionale radio- en tv-zender RTV Parkstad wilde een nieuwe serie Parkstad Live sessies opnemen en zocht daarvoor
een geschikte locatie. De Oefenbunker had alle benodigde faciliteiten en ook de nodige connecties met de lokale artiesten,
waardoor de keuze snel was gemaakt.
RTV Parkstad Live Sessies is een serie van twaalf afleveringen waarin in een 20 minuten durend programma een kort
optreden van een regionale artiest (singer-songwriter, duo of band) wordt opgenomen in combinatie met een interview.
Wekelijks wordt een aflevering uitgezonden op RTV Parkstad, welke later ook via Youtube terug is te kijken. De opnames zijn
gestart in december en de eerste afleveringen werden vanaf begin januari 2022 uitgezonden.
Wederom een mooi voorbeeld van regionale samenwerking om talentvolle artiesten middels een tv-programma een podium
te bieden om zich te kunnen presenteren. Ook in Coronatijd.

PROMOTIE
Door de aanhoudende coronasituatie bleven promotionele activiteiten uiteraard zeer beperkt en richtten zich vooral op de
paar concerten die wel hebben plaatsgevonden. Meestal via de social media-kanalen en de website van de Oefenbunker.
Zoals eerder beschreven zorgde het project de Sound van Parkstad wel voor veel extra publiciteit in het regionale dagblad,
regionale en provinciale radiozenders. Omroep Landgraaf besteedde via tv en hun social mediakanalen ook aandacht aan
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onder andere Snuffelpop. Met een uitgebreide reportage brachten ze dit jaarlijkse event voor kansarme en statushoudersjongeren prachtig in beeld: youtu.be/WQ_6gaWCifw. Meer over Snuffelpop is verderop in het jaarverslag te lezen.
De samenwerking met Omroep Landgraaf ervaren we als zeer prettig ook al waren de mogelijkheden in 2021 beperkt.
We kijken uit naar een verder samenwerking in 2022.

REPETITIES
In 2021 zijn we in totaal bijna 6 maanden gesloten geweest, en hebben we in de periode die we wel open waren ook hinder
ondervonden van de beperkingen die er waren in verband met alle overheidsmaatregelen ter bestrijding van Covid-19,
waardoor er – net als in 2020 - geen repetities plaatsvonden.
Dat heeft gelukkig wederom slechts deels financiële “schade” opgeleverd omdat veel bands, die daartoe in staat waren,
ook in 2021 hun huurbijdragen hebben gedoneerd aan de Oefenbunker. Hier waren we ook in het afgelopen jaar weer zeer
dankbaar voor. Het toont opnieuw eenieders betrokkenheid bij de Oefenbunker.
Vanaf het moment dat er wel weer repetities mogelijk waren 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, QR-code 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 2021 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.

Grote blijdschap bij de muzikanten op momenten dat er weer
gerepeteerd kon worden.
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EDUCATIE
De ZZP-docent die in de Oefenbunker een vaste lesruimte huurt gaf gitaar- en baslessen aan zo’n 30 leerlingen uit heel
Parkstad. Ook hij werd wederom getroffen door alle maatregelen en sluitingen en moest veel lessen langdurig annuleren of
verplaatsen. Een harde klap. Door de aanhoudende coronasituatie zijn de plannen uit 2019 om educatie-aanbod uit te breiden
in 2021 in de ijskast gezet. We hopen in 2022 met onder andere losse workshops te kunnen starten.

Geluidscursus
Helaas konden ook in 2021 door de coronasituatie geen geluidscursussen voor beginnende geluidstechnici plaatsvinden. We
hopen in 2022 weer te kunnen opstarten.

Snuffelpop
Gedurende de zomervakantie vindt het jaarlijkse evenement Snuffelpop plaats. Hierbij mogen kansarme en statushoudersjongeren tussen 8 en 17 jaar een week actief aan de slag gaan met popmuziek. In het 2020 moesten we dit event helaas
cancelen, maar in 2021 hebben zo’n 25 jongeren een fantastische week beleeft, waarin ze kennis konden maken met diverse
muziekinstrumenten en -stijlen. Ze werden hierbij begeleid door ervaren muzikanten en klaargestoomd voor een eindpresentatie
op het podium van de Oefenbunker. Zoals eerder beschreven geeft de reportage van Omroep Landgraaf, Snuffelpop 2021 YouTube, een prachtig beeld over het event en hoe belangrijk dit evenement is voor deze jongeren. Ze maken niet alleen
(voor het eerst) kennis met popmuziek, maar leren ook hoe het is om samen muziek te maken en te beleven. Het bevordert
hun sociale vaardigheden, zorgt voor integratie en geeft ze zelfvertrouwen als ze eenmaal de kick hebben beleefd van op
het podium staan. Voor deze kansarme jongeren die vaak ook om financiële redenen geen vakantie kunnen vieren, was de
Snuffelpop-week echt een bijzondere belevenis. En dat geldt ook voor de vrijwilligers die deze week organiseren.
Aangezien er voor deze jongeren ook vanwege corona, vaak weinig te doen was, hebben we in het najaar een extra MiniSnuffelpop-editie georganiseerd. Dit was voor de herfsttour in samenwerking met jongerenwerk JENS uit Landgraaf. Voor
deze herfsttour hebben we op dinsdag 26 oktober een dagdeel uitgetrokken van 10:00 – 14:00. Hier zijn 2 coaches met 13
deelnemers druk bezig geweest met het instuderen van Rockin’ in a free world van Neil Young.

Een aantal van de Snuffelpop deelnemers, al gitaarspelend en zingend.

Stage
In 2019 bood de Oefenbunker nog plek aan 4 stagiaires en 7 leerlingen die hun maatschappelijk stage hadden gedaan in de
Oefenbunker. Net zoals in 2020 was dat in 2021 helaas ook niet mogelijk.
Wel wisten we op een goede manier te organiseren dat de eindexamenleerlingen (KTM) van het Vista College, ook in 2021
enkele keren konden repeteren op ons podium ter voorbereiding voor hun eindexamenshow in november, die vanuit het Vistatheater als livestream en zonder publiek werd uitgezonden.
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OVERIGE SAMENWERKINGEN
Parkstad Popstad Talentontwikkelingsplan
Drie kernpartijen werken samen in de Stichting Talentontwikkeling Parkstad Popstad, namelijk Stichting Popmuziek Parkstad,
Stichting Oefenbunker Live en Poppodium Nieuwe Nor.
De activiteiten van het in 2017 door deze partijen gezamenlijk opgestelde talentontwikkelingsplan worden sinds 2018 officieel
gesubsidieerd door Parkstadgemeentes en de provincie Limburg. Door de aanhoudende coronasituatie moesten partijen een
groot deel van hun activiteiten stilleggen. Bij de provincie en Parkstadgemeentes werd daarom uitstel aangevraagd die werd
gehonoreerd. Partijen hopen in 2022 een herstart te kunnen maken.
Een korte samenvatting van de stappen (0 tot en met 3), 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 (waaronder de Oefenbunker).
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.

Overige samenwerkingsinitiatieven:
* Vista college in het kader van Nieuwe Honden- eindexamenshow, repetitiefaciliteiten en presentaties.
* Meer harmonie in de samenleving is een project waarbij o.a. door SMK diverse naschoolse muziekactiviteiten aanbiedt binnen
het basisonderwijs, waaronder popmuziek. Voor 2021 waren enkele podiumpresentaties gepland in de Oefenbunker, die door
de aanhoudende coronasituatie helaas moesten worden uitgesteld.

Parkstad Popstad Talent in actie tijdens Bunkerpop 2022
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VRIJWILLIGERS
Projectleider Jan Sluijsmans zorgt sinds 2015 als ZZP-er met 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. Ondanks
het wegvallen van de gebruikelijke drukke agenda met concerten, was wederom door de aanhoudende coronasituatie heel
veel creativiteit en flexibiliteit vereist. Hierdoor werden juist voornoemde activiteiten en nieuwe initiatieven mogelijk zoals
onder andere de Sound van Parkstad en Bunkerpop. Anders dan normaal uiteraard, maar niet minder intensief door de
steeds veranderende maatregelen. Bovendien was het betrokken houden van de vrijwilligers een heel belangrijke taak. Want
uiteindelijk hebben we ze heel hard nodig. In 2021 voor alle (aangepaste) events, die hebben plaatsgevonden, de nieuwe
initiatieven en natuurlijk straks als het moment komt om opnieuw op te starten.
In 2021 waren er zo’n 70 vrijwilligers ingeschreven bij de Oefenbunker. Dit aantal is ten opzichte van 2020 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 maatregelen. Alle vrijwilligers deden telkens als ze nodig waren vol enthousiasme
mee en droegen bij aan geslaagde events. 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, Vrijwilligerscoördinatie & Productie.
Rob Wunderink, Onderhoud & Beheer.
Glady’s Geilenkirchen, Productie & Concertpromotie.
Bianca Bax, Verhuur & Repeteren.
Maurice Busing, Ict & Techniek.

Vrijwilligershandboek
We hanteren voor onze vrijwilligers een soort van vrijwilligershandboek met spel- en huisregels en afspraken over “vrijwillig,
maar niet vrijblijvend”. Het 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 toezichthouder
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.
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VERBOUWINGEN EN UPGRADES
In 2021 stonden geen grootschalige verbouwingen op het programma. Enkele vrijwilligers hebben echter van de lockdown-periodes gebruik gemaakt om alle repetitielokalen een opfrisbeurt te geven en na toestemming van het bestuur te
voorzien van nieuwe apparatuur, aangezien de 10 jaar oude apparatuur steeds meer gebreken vertoonde. Tevens werden
enkele kleine onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers verzorgd.

Geluidsoverlast
Sinds 2019 wordt door de bewoners van het naast de Oefenbunker gelegen woonhuis regelmatig geluidshinder ondervonden.
Hierover zijn we direct met de betreffende persoon en de gemeente in gesprek gegaan. In 2020 vonden de eerste geluidsmetingen plaats door adviesburo Reubsaet. Helaas heeft het uitvoerende bedrijf de metingen niet goed verricht waardoor
een nieuwe meting nodig was. Die kon echter pas in 2021 plaatsvinden. Helaas lieten de resultaten van beide metingen lang
op zich wachten. Door de lockdown en daarmee het uitblijven van concerten was er uiteraard geen geluidshinder, maar we
nemen deze kwestie zeer serieus. Uit de voorlopige conclusies (eind 2021) van het laatste geluidsmetingsrapport blijkt dat
de A-normen niet overschreden worden. Echter wanneer getoetst wordt aan de laagfrequente hindercurve die is opgesteld
door de NSG dan blijkt dat er wel hinder is. Met het ultrabasspectrum zijn overschrijdingen vastgesteld van 15 tot 22 dB.
Alleen bij het standaard popmuziekspectrum zijn de overschrijdingen er niet of zeer laag. Naar aanleiding van dit rapport liet
de gemeente eind 2021 onderzoeken welke bouw(herstel)methode, toegepaste materialen en constructies nodig zijn om extra geluidswerende maatregelen te treffen. In 2022 worden door de gemeente vervolgens offertes aangevraagd en bekeken
hoe en wanneer bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn.

Energiescan
Er hebben in voorgaande jaren twee energiescans plaatsgevonden. Hieraan is echter nog geen concreet vervolg aan gegeven
door de gemeente. Naar aanleiding van de hogere energiekosten vorig jaar en de stijgende energiekosten in de toekomst is
extra onderzoek gedaan naar het ventilatiesysteem en de verlichting. De vervanging van de tl-verlichting door zuinigere ledverlichting is eind 2021 in gang gezet, maar kon door leveringsproblemen niet uitgevoerd worden en is doorgeschoven naar
begin 2022. Verder blijven we voor dit onderwerp in gesprek met de gemeente omdat de gemeente ook door het ministerie
van BZK gewezen is op het energiezuiniger maken van gebouwen in het kader van de gezamenlijke opgave met betrekking
tot duurzaamheid in Nederland.

Bezoekers genieten van de zon, muziek, een biertje en elkaar op
het Oefenbunkerplein tijdens Bunkerpop 2021
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FINANCIEEL
Zoals eerder geschreven, was 2021 wederom in alle opzichten een bijzonder jaar. Een juiste begroting was door alle
onzekerheden rondom de pandemie niet op te stellen. Zelfs met de kennis van 2020 was er 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 2021 realiseerde de stichting mede dankzij de structurele subsidie van de gemeente Landgraaf, goede opbrengsten tijdens
Bunkerpop en in combinatie met een goede kostenbeheersing, ondanks de coronasituatie, toch nog een kleine winst van
€ 5.300,-. Zo is het uitstellen van de huur van nieuwe zaalapparatuur een van de kostenbesparende maatregelen die we
hebben genomen aangezien het gebruik van apparatuur door corona niet nodig was.
De inkomsten vanuit verhuur zijn, ten opzichte van 2020 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.
We hebben echter ook door de geldende coronamaatregelen ook bands zien vertrekken omdat ze op andere locaties wel
samen konden repeteren en bij ons niet (bijv. door gebruik QR-code)
De kosten van inhuur ZZP-projectbegeleiding zijn nagenoeg gelijk gebleven omdat, ondanks het uitblijven van veel
concerten, de overige c.q. aangepaste activiteiten toch nog veel tijd en inspanning vereisten.
Zoals eerder benoemd waren er in 2021 geen grote verbouwingen, maar zijn de repetitielokalen vernieuwd en voorzien
van nieuwe apparatuur. Hierdoor bedroegen deze kosten circa € 1.000 meer dan in 2020. De schoonmaakwerkzaamheden
worden sinds 2018 in eigen beheer uitgevoerd, waardoor de kosten ongeveer gelijk zijn met 2020. Dit komt mede door
de extra schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen (hygiëne / ontsmetting) in de periode dat de
Oefenbunker wel toegankelijk was voor repetities en sporadische concerten, hoe kleinschalig ook.
De drankomzet was op enkele concerten begin 2021 en Bunkerpop na nagenoeg nihil. Daarnaast heeft drank een
houdbaarheidsdatum en hebben we drank moeten weggooien of weggeven. Zo hebben we rond kerstmis een vat van ons
eigen Bunkerbier geschonken aan Cafe Bluff in Heerlen. Hierop realiseerde we geen drankomzet maar wel (mond-tot-mond)
reclame en zorgt dit ook voor verbinding met de horeca in Parkstad.
De elektriciteitskosten zijn in 2021 met circa € 2.000,- gestegen ondanks dat er minder activiteiten plaatsvonden. Enerzijds
door de stijgende energieprijzen en anderzijds door het continue laten draaien van de verouderde ventilatiesystemen door
het hele pand in verband met de geldende Covid-19 maatregelen. Zie ook energiescan eerder in dit verslag.
Van entreegelden was in 2021 nagenoeg geen sprake, behalve tijdens Bunkerpop en de enkele kleine concerten die hebben
plaatsgevonden. Gages waren ook beperkt tot enkele optredens.

Toegekende subsidies & sponsoring		
				
Algemeen
• Gemeente Landgraaf							€ 30.000,Bunkerpop
• Gulpener Bierbrouwerij 						€ 3.630,• Stichting Support Landgraaf 						€ 2.000,• Stichting Abel 							€ 1.000,• Stichting Fonds Sociale Instellingen (FSI) 					
€ 1.000,• Maaiveld 								€ 181,• Petrobox / Zodrojewski Holding B.V.					
€ 423,-
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Structurele subsidie gemeente Landgraaf
De omzet was de laatste jaren redelijk constant en zat de Oefenbunker exploitatie-technisch met de huidige faciliteiten en
beschikbare middelen aan zijn maximum. Door de aanhoudende situatie in 2021 was de omzet uiteraard op geen enkele
wijze vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Eind 2019 werd een structurele subsidie voor de komende vier jaar toegekend en in de begroting van de gemeente
Landgraaf opgenomen. Het betreft een groeiscenario voor een subsidie van € 40.000,- over 4 jaar. In 2021 ontving de
stichting de tweede subsidiestap van € 30.000,-. Inmiddels is bekend dat de gemeente het bedrag van € 40.000,- in 2023
zal laten oplopen (en gelijk trekken met de subsidie van Theater Landgraaf) tot een bedrag van € 50.000,- per jaar.
Mede dankzij deze structurele subsidie kon de Oefenbunker een deel van zijn activiteiten continueren en zelfs nieuwe
initiatieven ontwikkelen – zoals in dit verslag te lezen – en kwam de organisatie ook in 2021 gelukkig niet in zwaar weer
terecht. Uiteraard werd op alle fronten op de kosten gelet. Er is echter vooral ook gekeken naar wat wel kan en wat is nodig
voor een herstart na Corona.

Samenvatting op hoofdlijnen
Kosten

Inkomsten

Huisvestigingskosten

€ 16.410,-

Verhuur ruimtes

€ 10.620,-

Personeelskosten

€ 32.702,-

Subsidies/sponsoring/giften

€ 49.427,-

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

€ 14.374,-

Entree/garderobe

€ 7.379,-

Horeca inkoop

€ 4.552,-

Horeca

€ 7.444,-

Overig

€ 2.375,-

Overig

€ 394,-

€ 70.413,-

€ 75.264,-

Vernieuwing bestuursmodel
Door het verkrijgen van de eerdergenoemde subsidie van de gemeente Landgraaf is er in 2020 tijdens
bestuursvergaderingen gesproken over de ambitie van de Oefenbunker om, nu er financieel meer stabiliteit is, verder
te professionaliseren en 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.
De stappen die in 2020 gezet zijn door de een werkgroep bestaande uit drie bestuursleden werden in 2021 verder
vormgegeven en uiteindelijk per 1 november 2021 geëffectueerd.
Hier een korte opsomming van de genomen stappen naar aanleiding van bestuursbesluiten in 2021:
• Vernieuwing van het bestuursmodel conform de Governance Code Cultuur 2019
• Vernieuwing van de statuten passend bij voornoemde Code en die voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (Wbtr)
• Invoering van een nieuw organisatiemodel en projectleidersreglement
• Nieuwe functieprofielen bestuursleden
• Nieuw rooster van aftreden om te komen tot een nieuwe bestuurssamenstelling
Per 1 november 2021 nam het nieuwe bestuur officieel zitting en gingen twee van de drie vertrekkende bestuursleden hun
functies invullen in de uitvoeringsorganisatie. Eerder in het jaar nam een van de bestuursleden om persoonlijke redenen al
afscheid van het bestuur.
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Op 1 november 2021 werd tevens gestart met het nieuwe organisatiemodel en het projectleidersreglement. Het nieuwe
bestuur bedankt de drie afgetreden bestuursleden voor de vele 10-tallen jaren waarin ze mede gezorgd hebben dat de
Oefenbunker is geworden, wat hij nu is. Tevens zijn we dankbaar dat zij zich als vrijwilliger willen blijven inzetten voor de
Oefenbunker.
Daarnaast zijn twee functieprofielen opgesteld voor toekomstige functies in de uitvoeringsorganisatie, zijnde een
medewerker marketing & pr en een medewerker productie & verhuur. Het zittende bestuur heeft deze zaken, als mede
het vernieuwen van de statuten in de vergaderingen van 12 oktober 2021 geaccordeerd, waarna de veranderingen in gang
werden gezet.
De nieuwe statuten werden uiteindelijk in januari 2022 bij notariskantoor Mickartz in Landgraaf afgerond.
Uitgangspunt van alle vernieuwingen was de Governance Code Cultuur 2019. 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 trad per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De aanpassingen die
voortkomen uit de Governace Code Cultuur en de Wbtr zijn meegenomen bij de vernieuwing van de statuten.
Hieronder is het organisatieschema opgenomen waarlangs van 1 november 2021 zal worden gewerkt.

Organisatieschema
Stichting Oefenbunker Live
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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 al meer dan 35 jaar 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.
Vele duizenden bezoekers uit de (eu)regio genoten reeds van unieke optredens, festivals en andere culturele activiteiten.
Daarnaast werkt de Oefenbunker samen met andere regionale (culturele) instanties en scholen en levert know-how, bands,
vrijwilligers e.d. voor andere activiteiten in Landgraaf en Parkstad.
Inmiddels komen al 3 generaties naar de Oefenbunker en wordt het “stokje” vaak doorgegeven. Pap of mam begon ooit in de
Oefenbunker, daarna begon de zoon of dochter en inmiddels volgen de kleinkinderen al muziekles.
Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Ieder met zijn eigen inbreng, na gelang zijn kennis,
kunde en tijd. Het bestuur van de stichting zet de lijnen uit en bewaakt de doelstellingen. Een belangrijk deel van de
dagelijkse uitvoering wordt begeleid en gecoördineerd door een professionele parttime projectleider.
Stichting Oefenbunker Live kent 3 kernactiviteiten:
1. repetitiefaciliteiten
2. live optredens (poppodium / festivals)
3. (muziek)educatie
Alle 3 kernactiviteiten kennen een hoofddoel: talentontwikkeling (broedplaatsfunctie)
Zoals eerder aangegeven in het jaarverslag heeft het bestuur de statuten laten aanpassen en daarin uiteraard ook zijn
doelstellingen opgenomen.
De stichting heeft zich het volgende ten doel gesteld voor de komende jaren:
• het in stand houden van een poppodium met focus op jonge startende muzikanten en opkomende artiesten in diverse
muziekgenres;
• het in stand houden van ruimtes en faciliteiten waar mensen en regionale muzikanten in het bijzonder elkaar kunnen
ontmoeten, repeteren en (creatief) samenwerken
• het stimuleren, organiseren en faciliteren van activiteiten met betrekking tot muziekeducatie en talentontwikkeling voor
jonge artiesten in popmuziek en cultuur in de brede zin in de regio Parkstad (broedplaatsfunctie);
• het organiseren van of meewerken aan evenementen en/of festivals in de regio Parkstad;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• de exploitatie van een poppodium waar artiesten en bezoekers met elkaar in contact komen, kennis maken met diverse
vormen van muziek en cultuur en aan artiesten en kunstenaars de mogelijkheid wordt geboden zich te profileren;
• het organiseren van concerten, dance-avonden, workshops en aanverwante activiteiten;
• het faciliteren van repetitie- en opnameruimtes met bijbehorende basis apparatuur
• het aanbieden van ruimtes en/of faciliteiten voor en het organiseren van activiteiten op het gebied van popmuziek,
muziekeducatie en talentontwikkeling
• het samenwerken met andere regionale (culturele) instellingen, scholen en initiatieven.
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De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. De exploitatiewinst wordt
gebruikt voor talentontwikkeling, culturele activiteiten en bestemmingen. De stichting handelt conform de Governance Code
Cultuur 2019

BESTUUR
Stichting Oefenbunker live heeft een bestuur dat periodiek met elkaar in overleg treedt.
Het bestuur bestond tot en met 31-10-2021 bestond uit de volgende personen:
Andreas Philipp – voorzitter
Nathalie Verkaart – secretaris
Marcel Rodenburg – penningmeester
Sascha Teschner – pr- en marketing
Johan de Niet – algemene zaken (per 1 juli 2021 afgetreden)
Kelly Regterschot – algemene zaken
Nina Kunkels – algemene zaken
Het bestuur per 1 november 2021 bestaat vooralsnog uit drie personen en heeft de opgave om in 2022 voltallig (5
personen) te zijn:
Andreas Philipp – voorzitter
Kelly Regterschot – secretaris
Nina Kunkels – penningmeester
Vacature bestuurslid
Vacature bestuurslid
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.

Stichting Oefenbunker Live
Heerlenseweg 162
6371 HX Landgraaf
+31(0)45 – 532 43 54
info@oefenbunker.com
www.oefenbunker.com
KvK 58346376
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