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VRIJWILLIGERS

AANPASSEN IN CORONATIJD

GEBOUW-T LEEFT!

MARKETING 

Activiteiten: online vrijwilligerscafés, quarantainekrantjes, 
uitje naar Grote Kerk Veere.

> Seated shows

> Campagne met vrijwilligers centraal

> Veel shows werden verplaatst, weinig afgelastingen

> Extra aandacht voor hygiëne

> Ze vertellen hun verhaal

> 85% van de kaartkopers hield hun kaartje

> Mondkapjes en plastic schermen

> 10 gezichten

> Aangesloten bij landelijke campagne
‘Bewaar je ticket en geniet later’

> Drankjes bestellen vanaf je zitplaats

> 100 A0 posters

> Virtuele placering bij binnenkomst

> 1000+ lezers

> Welkom terug-shows van juli tot en met oktober

Rabobank is onze 
hoofdsponsor sinds de 
oprichting in 2011. Ze zijn 
bovendien naamgever van 
onze zaal. Rabobank klanten 
krijgen op geselecteerde 
shows korting.

CURIO is een belangrijke 
stakeholder, partner en huurder 
van Gebouw-T. Studenten lopen 
live mee tijdens producties en 
kunnen hier afstuderen.

De Gebouw-T Business Club 
biedt het bedrijfsleven een 
unieke mogelijkheid om 
informeel te netwerken onder 
het genot van muziek. 87 
bedrijven zijn actief.

Vrienden van T zijn 
onze ambassadeurs en 
muziekliefhebbers. Zij krijgen 
exclusiviteit in de vorm van 
voorrang bij voorverkoop en 
korting op concertkaartjes.

SPONSOREN, BUSINESS CLUB 
EN VRIENDEN

In 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van €83.000. 
Dit komt door ontvangen bijdragen t.b.v. COVID-19, namelijk 
ministerie OCW (50% van provincie Noord-Brabant en gemeente 
Bergen op Zoom) en generieke steunmaatregelen TOGS, TVL, 
NOW, Kickstartcultuurfonds en lastenverlagingen. Deze middelen 
zijn nodig om uitstaande tickets te dekken en ons continuïteits-
reserve aan te vullen om de onvoorziene tijden door te komen.

FINANCIËN

HET UITGEBREIDE JAARVERSLAG LEZEN OF DE JAARREKENING INZIEN?
Ga naar: https://gebouw-t.nl/gebouw-t
Bij de samenstelling van dit beknopte jaarverslag is uiterste zorgvuldigheid betracht. 
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden

https://gebouw-t.nl/gebouw-t


PROGRAMMERING
PRE-CORONA
King of the World, WC Experience, Terug naar Toen, 40UP, 
Papi Chulo, Roosbeef, Bruut, SHHT en Mercy John

INTIEME SHOWS
Tim Knol, Jack Poels, Crazy Little Things. Michelle David,  
Bertus Borgers, Ten Times a Million, Lyenn, The Kik en Klangstof.

LIVESTREAMS
Michelle David & the Gospel Sessions, Verdampt Live, Minka, 
Gomer Pyle, Sena European Guitar Award, T-Sessie, Quiz’M, 
Waterput Swing.

GEBOUW-T INVITES
Nieuw concept in samenwerking met lokale horeca en 
organisatoren om ze een podium te geven.

T-STRIJD
136 inschrijvingen → 16 deelnemers → 2 winnaars:
LÖNA ( jurywinnaar) en Urban Graveyard (publiekswinnaar)

 OP DE T FESTIVAL
De 10e editie van ons outdoor feest op het Wilhelminaveld 
schuift door naar 2022. Wél een online alternatief met 
bijdrages van JP de Klerk, FFOOSS en The Juke Joints met 
meer dan duizend kijkers.

 SEGA AWARD
Een postume ode aan Jimi Hendrix door Nederlandse 
topartiesten als Blaudzun, Pablo van de Poel (DeWolff) en 
Cato van Dijck (MY BABY). Opgenomen als documentaire in 
Gebouw-T door regisseur Marcel de Vré. De uitzending is meer 
dan 600.000 keer bekeken.

HIGHLIGHTS

 YOUNG CREATIONS 2.0
Het jongerenplatform van Gebouw-T. Na de pilot is het nu tijd 
voor een frisse start. Beoogt wordt het platform verder te 
laten gaan dan de vraag om creatieve input van jongeren en 
jongvolwassenen. Gebouw-T wil de doelgroep echt een 
actieve rol in de organisatie geven. Om deze reden richt het 
platform zich met name op deelnemers die al de ambitie 
hebben te groeien op het gebied van muziek, evenementen, 
kunst en cultuur of hier in elk geval grote affiniteit mee 
hebben. Denk hierbij aan organisatoren, vloggers, 
contentmakers, marketeers, technici en DJ's. Gebouw-T 
streeft naar een heterogene groep; een goede verhouding 
tussen jongens en meiden van en met diverse achtergronden 
(sociaal, etnisch, studie). Young Creations wordt ondersteund 
door VSBfonds en Kunstloc Impulsgelden. Dit geeft dan ook de 
ruimte om een stevige basis voor het project neer te zetten. 
Deze subsidies worden onder andere gebruikt om een plek 
voor de jongeren te creëren. Daarnaast wordt het ingezet voor 
diverse workshops.

 POPMONUMENT
Een van de weinige live festivals die zomer. PopMonument zag 
de coronacrisis als een kans zich extra te profileren binnen de 
eigen bijzondere combinatie van (pop)muziek, monumentale 
locaties en enscenering van erfgoedverhalen. Op de line-up 
stonden o.a. Klangstof, REMY., Eva van Pelt en Luka. Binnen 
een maand was het festival volledig uitverkocht.

TEAM EN VRIJWILLIGERS

BEZOEKERS

Team: 5,9 FTE (vergelijkbare podia 7,2 FTE). 

De vrijwilligers vertegenwoordigen de 
volgende maatschappelijke waarde: €185.350 

9 HBO en MBO studenten (BUAS, CURIO, Avans)  
en 6 PET/AV studenten in dienst. 

Raad van Toezicht, PR team,  
Comité van Aanbeveling: €44.200

147 actieve vrijwilligers (eventcoördinatoren, 
fotografen, barpersoneel, garderobe, kassa, 
hospitality, PR en Raad van Toezicht)

LIVE SHOWS
4.499 BEZOEKERS 

(3.542 BETAALD)

LIVESTREAMS
47.800 KIJKERS




