JAARVERSLAG 2021

Stichting Regionaal Podium voor
Popcultuur Bergen op Zoom

Inleiding
Beste geïnteresseerde lezer,
In 2021 zouden wij ons 10-jarige bestaan vieren. Gelukkig hebben we dit gedaan, maar wel op een
andere wijze dan oorspronkelijk de bedoeling was. Liveoptredens en fysieke ontmoetingen zijn de
essentie en dat missen we enorm. Gelukkig geeft de documentaire over 10 jaar Gebouw-T een hele
mooie inkijk in het proces hoe en door wie het poppodium tot stand is gekomen.
De pandemie geeft ook kansen, zoals het project Young Creations en de streaming events. Nu wordt
de uitdaging om de doelstellingen en activiteiten van Gebouw-T te bestendigen. We zijn op pad met
onze zogenaamde ‘triple helix’ partners; gemeente, onderwijs, partners en bedrijven om samen aan
de slag te gaan met de toekomst voor de organisatie waarbij podiumkunsten, onderwijs en
samenwerkende bedrijven bij elkaar komen in één organisatie. De nieuwe organisatie wordt een
hybride leeromgeving waarin leven lang leren centraal staat. Zo is er al één team aan technici
geformeerd voor Gebouw-T en de Maagd en werken de programmeurs en marketeers al nauw
samen. Er ontstaat synergie, een gezamenlijke visie en werkwijze. Zo begrijpen we elkaar steeds
beter.
Met trots kijk ik naar ons team en naar onze betrokken vrijwilligers. Onze vrijwilligersaantallen zijn
zelfs gegroeid en we zien dat onze investering in begeleiding en communicatie met de vrijwilligers
zeer gewaardeerd wordt.
Ik wil iedereen bedanken, met name ons team, de technici, de muzikanten, de vrijwilligers, de
toezichthouders, de samenwerkingspartners, de Business Club leden en sponsoren. Ik ben blij dat we
er samen een positieve draai aan hebben gegeven en dat we hebben gedacht in kansen in plaats van
beperkingen. Gemeente Bergen op Zoom, de landelijk overheid, Fonds Podiumkunsten, Kickstart
Cultuurfonds zijn we dankbaar voor de support aan Gebouw-T en de culturele sector.
En natuurlijk ons publiek wat ons massaal trouw is gebleven!
Hopelijk mogen we snel weer samen ‘live’ muziek beleven zonder restricties.

Gert-Jan de Koster
Directeur/bestuurder Gebouw-T
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Voorwoord
2021 was een bizar jaar, in vele opzichten. Soms een vleugje hoop dat we weer naar concerten
konden, dan weer ruw teruggeworpen op de werkelijkheid van een gesloten Gebouw-T. En toch
gebeurde er veel in het voorbije jaar.
De jubileumviering vanwege het tienjarig bestaan van Gebouw-T moest helaas weer worden
uitgesteld. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet! Dus doen we dat dit jaar alsnog; met een drankje en
een hapje en uiteraard een muzikaal programma op 9 juni.
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen ging PopMonument 2021 wel door, verplicht
zittend op gepaste afstand van elkaar maar daardoor wel intieme optredens. We konden genieten
van onder andere ‘Kommunikatie’ in De Maagd met spectaculaire visuals, van Sophie Straat in de
Hofzaal van Het Markiezenhof en Ruben Block in Gebouw-T. De organisatie van PopMonument kon
weer volledig steunen op de medewerkers en vrijwilligers van Gebouw-T. Het succes komt beide
organisaties ten goede.
Vanaf 25 september mocht het Poppodium weer open voor 75% en met staand publiek. De
opluchting was groot, maar van korte duur. Vanaf zaterdag 13 november werden enkel concerten
toegestaan met zittend publiek en de horeca moest dicht om 20.00 uur. Niet bepaald
omstandigheden voor een succesvolle programmering. Gelukkig zijn we inmiddels af van alle
beperkingen. Het voelt soms of die al weer lang geleden zijn.
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel uit de vorming van de nieuwe podiumorganisatie.
Door de bezuinigingen van de gemeente moet er op het theater De Maagd vijf ton bezuinigd worden
en vervalt de extra subsidie voor poppodium Gebouw T van anderhalve ton, samen dus zes en halve
ton. Met veel steun van onze partner Curio en bedrijven als TAIT, Siemens, Mendix en ABN AMRO
bank kon de stuurgroep vorm geven aan de grote lijnen van de reorganisatie. De projectorganisatie
onder leiding van directeur Gert-Jan de Koster heeft enorm veel werk verzet in de samenstelling van
de plannen. Maar ook in de tijdelijke organisatie, want de ‘winkel’ moet wel open blijven. De Raad
van Toezicht dankt de projectorganisatie en het team van Gebouw-T voor deze enorme klus. Het
einde van het omvangrijke proces is gelukkig in zicht: een definitief gemeentelijk besluit waarna de
nieuwe (en vernieuwende) podiumorganisatie van start kan gaan. Dat is voor een groot deel te
danken aan het team van Gebouw-T. De gemeenteraad kan tevreden zijn: een sterkere organisatie
tegen aanzienlijk lagere kosten.
Hoe creatief het team van Gebouw-T is, bleek uit de organisatie van de Vrijwilligers Kerstpresent
Experience. Op een heel ludieke manier werden alle vrijwilligers door het team in het zonnetje gezet.
Heel goed om op deze manier de band met de vele vrijwilligers te versterken, zeker als corona zoveel
beperkingen geeft.
Namens alle leden van de Raad van Toezicht bedank ik alle betrokkenen bij Gebouw-T: directie en
team, vrijwilligers, leden van de Business Club, de sponsoren en subsidiegevers, de zakelijke partners.
Het is mooi te zien hoe iedereen schouder aan schouder staat om de coronacrises en de
bezuinigingen het hoofd te bieden.

Cees Vanwesenbeeck, voorzitter Raad van Toezicht.
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1. Algemeen
1.1 Doelstelling
1. De Stichting Regionaal Poppodium Bergen op Zoom heeft tot doel:
A. Het aanbieden van pop- en dancecultuur in de breedste zin van het woord;
B. Het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
A. De organisatie van popcultuuruitingen zoals popconcerten en dancefeesten;
B. Het faciliteren van opleidingen, die in relatie staan tot de stichtingsdoelen en het aanbieden van
daarmee in verband staande werkervaringsplaatsen;
C. Het bieden van een platform annex broedplaats voor popmuzikanten en artiesten;
D. Het beschikbaar stellen van ruimten voor het culturele amateurveld.
In verband met het vorenstaande dient in acht genomen te worden dat de Stichting een cultureel
oogmerk heeft: het aanbieden van popmuziek en cultuur wordt boven enig winstoogmerk gesteld.

1.2 Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen liggen vanwege de pandemie ook in 2021 lager dan tijdens een regulier jaar.
In totaal zijn er in 2020 5.532 bezoeken geweest aan door Gebouw-T georganiseerde evenementen.
Er zijn 4.779 betaalde bezoeken gebracht aan de evenementen van Gebouw-T. Er is daarnaast ook,
tijdens de verschillende lockdowns, ingezet op livestreaming om als podium zichtbaar te blijven en
aandacht te schenken aan de culturele sector. Dit resulteerde in 13.928 kijkers in 2021.
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2. Personele organisatie en vrijwilligers
2.1 Raad van Toezicht
Op 31 december 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit:
• Cees Vanwesenbeeck (voorzitter): cultuur, management, (gemeentelijk) beleid;
• Justin Schlee (secretaris): bedrijfskunde, cultuur, management;
• Peter Verheijen: financiën, management;
• Koert Damveld: cultuur, management, organisatieadvies;
• Anne-Marie Uittenbogerd: management, financiën;
• Monique de Jonge - van den Berg: educatie, muziekmanagement.
(Neven)functies toezichthouders en bestuurder
De nevenfuncties van de toezichthouders en bestuurder zijn (indien relevant) hieronder vermeld.
•
•
•
•
•
•
•

Cees Vanwesenbeeck: secretaris de Mastboom Brosens Stichting;
Justin Schlee: strategisch directeur ANVA, bestuurder Stichting Contactgroep Automatisering;
Peter Verheijen: directeur bedrijfsdiensten Stadlander;
Koert Damveld: voorzitter Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom,
voorzitter Gertrudis Cultuurstichting;
Anne-Marie Uittenbogerd: penningmeester MOC’17;
Monique de Jonge - van den Berg, eventmanager HZ cult, HZ University of Applied Sciences;
Gert-Jan de Koster (bestuurder Gebouw-T): secretaris Stichting PopMonument, directeur
Grote Kerk Veere, kwartiermaker Business Case Podiumkunsten.

Taken en bevoegdheden
De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de Stichting. Zij staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies
terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang
van de Stichting. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht op verzoek, maar ook uit eigen
beweging, de noodzakelijke gegevens voor de uitoefening van hun taak. Ze hanteren hierbij de
richtlijnen uit de Governance Code Cultuur. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen hiervoor
geen vergoeding.
Vergaderingen
In het jaar 2021 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur
Bergen op Zoom steeds in de avond vergaderd op de navolgende data: 9 februari, 12 april, 17 mei, 12
juli, 21 september en 30 november. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiën, gang van zaken, meerjarenbeleid en verduurzamen van het poppodium;
Liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting en exploitatieoverzichten;
Opdrachtversterking accountant, jaarrekening beoordelen en vaststellen;
Aftreedschema, zittende RvT leden en aanstellingen van nieuwe toezichthouders;
Functioneringsgesprekken van de toezichthouders en bestuurder;
Verduurzaming van de relatie met de gemeente, Curio en het bedrijfsleven middels het
convenant;
Algemene zaken, vaststellen jaarverslag en jaarplan;
Overleg met de gemeente (wethouder & ambtenaren) en bestuurder Gebouw-T;
Organisatieontwikkeling 3HO samenwerking Gebouw-T en De Maagd;
Thematisch invullingen zoals vrijwilligersbeleid en financieel administratie en KPI’s.
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2.2 Beroepsorganisatie
De basis van de beroepsorganisatie is smal met 6,31 fte. Vergelijkbare podia hebben een formatie van
gemiddeld 7,3 fte.2 De (beroeps)formatie is als volgt samengesteld: zakelijk leider/bestuurder (0,7
fte), programmeur (0,4 fte), hoofdadministratie (0,5 fte), managementondersteuning (0,25 fte),
beheerder (0,75 fte), horecamanager (0,5 fte), vrijwilligerscoördinatie (0,8 fte), marketing (0,8 fte),
projecten (0,65 fte), productie en lokale programmeur (0,75 fte) en hoofdtechniek (0,20 fte). Hoofd
techniek is gedetacheerd vanuit Curio.
Het team bestond op 31 december 2021 uit:
• Gert-Jan de Koster: zakelijk leider/bestuurder: personeelszaken, marketing/sponsoring,
financiën, personeelsplanning, verhuur en contacten met de gemeente en derden;
• Gilly Verrest: programmeur; contacten met boekers en organisatoren, pre-productie;
• Jos Redeman: financiën en administratie;
• Floortje Jochems: vrijwilligerscoördinatie en -planning, Young Creations en floormanager;
• Joep Gudde: publiciteit on- en offline, locatie management taken, uitvoerend marketing,
interne communicatie;
• Peter Janssen: horecamanager en beheer;
• Hayo Vaders: productie en 2e programmeur;
• Janneke van de Putte – Verwoert: management assistent;
• Koos ’s-Gravendijk: assistent beheerder;
• Joris Withagen: marketing medewerker;
• Cees Snellink: gedetacheerd (0,2 fte) vanuit Curio hoofd techniek live/studio,
praktijkbegeleider, alle technische zaken.
Directe ondersteuning op basis van freelance en/of payroll constructie was er door:
• Chris Kats; ondersteuning administratie; 0,25 fte
• Timo Hermans, geluidtechniek, coördinatie live; 0,20 fte
De beroepsorganisatie is klein, waardoor de organisatie mogelijk kwetsbaar is. De organisatie kan
(langdurige) afwezigheid van een personeelslid niet (intern) opvangen. In onze risico-inventarisatie
wordt dit nader onderzocht.
Gebouw-T is aangesloten bij de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) en bij de
werkgeversorganisatie de WNPF.
Stagiaires en afstudeerders
Op het kantoor waren in 2021 negen HBO/MBO-studenten van o.a. BUAS, Curio, De Rooi Pannen en
Avans als stagiair(e) actief. De voornaamste taken en werkzaamheden van deze stagiaires waren
publiciteit & marketing, evenementen en productionele werkzaamheden. De PET/AV studenten, in
totaal 6 studenten, liepen actief stage bij licht, geluid en studio.
Vrijwilligers en maatschappelijke waarde
In totaal waren er in 2021 160 vrijwilligers actief (13 meer t.o.v. 2020). De stijging is grotendeels te
verklaren door de start van jongerenplatform Young Creations. Het vrijwilligerskader is daarmee
stabiel en dat is een mooi resultaat gedurende de coronacrisis. Er wordt gewerkt met
vrijwilligerscontracten en een online planning systeem genaamd Stager waarbij vrijwilligers hun
voorkeuren voor hun dienst kunnen opgeven.

1
2

Incl. detachering van Cees Snellink
Gegevens uit het Podium Analyse Systeem van brancheorganisatie op basis van cijfers over 2019.
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Er zijn in 2021 meer diensten door uitvoerende vrijwilligers gedraaid t.o.v. 2020. In totaal werden
4.952 uren gedraaid (t.o.v. 3.707 in 2020 en 9.398 in 2019). Dit komt overeen met circa 2,5 fte. De
vrijwilligers die bijdragen in de vorm van advies draaien hebben een vergelijkbaar aantal uren
gedraaid ten opzichte van 2020.
De vrijwilligers vertegenwoordigen de volgende maatschappelijke waarde3 in 2021:
• Uitvoerende vrijwilligers:
4.952 u x € 50,= € 247.600,-4
• Advies waaronder Raad van Toezicht, PR commissie, Comité van Aanbeveling;
442 u x € 100,00
= € 44.200,De maatschappelijke waarde van onze vrijwilligers in 2020 bedraagt: € 291.800,-.
Daarnaast de niet-meetbare waarde van alle vrijwilligers, die in een sociale omgeving
maatschappelijke betrokkenheid stimuleert.
Overlegstructuur
Intern
• Productievergadering met het team: wekelijks op dinsdagochtend met alle stafleden,
aangevuld met stagiaires die op kantoor werkzaam zijn;
• Programmeringsoverleg, programmeur en diverse organisatoren. Dit zijn vaak bilaterale
gesprekken; er waren diverse bilaterale gesprekken met diverse organisaties, (beginnende)
organisatoren, enthousiastelingen, vrijwilligers zoals het bluesfestival en T-Sessie
muzikanten;
• Programmering/marketing/directie overleg, gemiddeld 1x per maand;
• Vrijwilligersoverleg, (online) bijeenkomsten voor (potentiële) vrijwilligers, organisatoren en
belangstellenden. Er zijn vier bijeenkomsten geweest.
• PR-marketing, adviesoverleg onder leiding van Joep Gudde adviserend voor beleidzaken en
uitvoerend actief met diverse acties;
• Daarnaast zijn er specifieke overleggen, gerelateerd aan een functie zoals eventcoördinator-,
barhoofden-, hospitality-, schoonmaak- en techniekoverleg;
• Sponsoring en Business Club; relatieontwikkeling strategie en Comité van Aanbevelingen;
• Gebruikersoverleg met de in Gebouw-T gevestigde bedrijven, 1x per jaar;
• Op De T Festival overleg
Extern
• Bilaterale gesprekken zijn er met theater De Maagd, JazzBoZ en de Bluesroute;
• PopMonument overleg (extern) en Open Monumentendag: overleg tussen de verschillende
deelnemers, onder andere theater De Maagd, Markiezenhof, Stadsgidsen Bergen op Zoom,
en een tiental locatiehouders en -beheerders;
• Canvasoverleg tussen de verschillende lokale culturele, onderwijs, media en faciliterende
partners;
• RIF overleg, samenwerking van Curio, Facilitair Bedrijf, ZuidWestTV en Gebouw-T, o.a.
stuurgroep, educatie en projecten;
• Music Hub / Talent Hub Brabant: directie, programmering en marketingoverleg, met de zes
poppodia van Noord-Brabant;
• VNPF vereniging Nederlandse Poppodia, Algemene leden vergadering en WNPF,
werkgeversorganisatie

3
4

Volgens methode ‘Social Return Of Investment’.
Uren van vrijwilligerswerk is aanzienlijk gedaald door de (gedeeltelijke) lockdown/sluiting van het poppodium
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Gebouw-T participeert in vele lokale en regionale overleggen en samenwerkingsverbanden en is
zodoende verankerd in de maatschappij en sector.

3. Programmering
Gebouw-T biedt een breed, toegankelijk en prikkelend aanbod van popmuziek en dance-gerelateerde
(live)activiteiten voor een brede doelgroep. Gebouw-T verbindt de artiest, de plek en het publiek met
elkaar, waardoor er onvergetelijke momenten en nieuwe ervaringen ontstaan. Hierbij houden we
rekening met en borduren wij voort op de belangstelling en behoeften van de inwoners van Bergen
op Zoom en omgeving.
Gebouw-T gebruikt de zogenaamde doelgroep-programmakwadrant (gebaseerd op methode vanuit
poppodium Effenaar) voor analyse en checkmomenten voor ons programma en publieksgroepen:

3.1 Muziekprogramma
2021 was wederom een turbulent jaar. De eerste weken van het jaar stonden in het teken van de
lockdown en zelfs de avondklok. Veel shows konden niet doorgaan en werden verplaatst.
Daarnaast hebben we weer een aantal livestreams verzorgd, geproduceerd samen met een team aan
freelance technici, met o.a. Sandra van Nieuwland, HBA On Tour, Quiz’M, Leif De Leeuw Band. Ook
heeft Gebouw-T de streamingperiode gebruikt voor het uitproberen van nieuwe concepten. Met
Mazzy Nodigt Uit hebben we lokale hiphopartiest Mazzy de programmering laten doen van een eigen
livestream. Samen met Jeroen Search en Visual Scumbagz hebben we een analoge techno set
gemaakt met visuals en deze opgenomen onder de naam: ˌin(t)ərˈakt. Ook onze muziekwedstrijd, TStrijd, werd volledig online gehouden met opnames van 8 talenten uit de regio.
In de laatste week van april kwam er spreekwoordelijk licht aan het einde van de tunnel toen we
onder de noemer van Pilot Events weer bezoekers mochten ontvangen, met een coronatest en op
1,5 meter. Op het programma stonden EUT, S10 en 80’s Onbeantwoord.
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Met het zonnetje in juni groeiden de mogelijkheden om bezoekers te ontvangen. Eerst met 50 man
publiek en later 100 bezoekers in onze zaal voor normaliter 750 mensen. Op het programma stonden
Luwten, Kubilay Kaya, The Vices, Grollo: tribute to Cuby & the Blizzards, Tommy Ebben, Rex Pharao,
Erwin Java, RHEA, FFOOSS, Amsterdam Klezmer Band, Made In Purple en High Hi.
Net als in 2020 hebben we met het team van en rond Gebouw-T ook in 2021 het voor elkaar
gekregen om een editie van PopMonument te organiseren in Bergen op Zoom. Wederom met de
nodige beperkingen, maar voor organisatie en bezoekers een verademing dat deze toch door kon
gaan. Op het programma stond o.a. Ruben Block, Sophie Straat, Kenny Anders en Ramkot.
Voor het publiek was eind september en oktober het hoogtepunt. De vlag kon uit want we mochten
weer dansen. We hadden weer heerlijke optredens met een goed gevulde zaal bij o.a. Mintzkov, de
showcase van de T-Strijd, Blaudzun, Vive La Fete, Flat Out, Van Dik Hout, en als hoogtepunt ons
jaarlijks Made In Belgium Festival. Op de affiche stonden o.a. SONS, Flying Horseman en Admiral
Freebee.
Helaas kwam er in de maand november een einde aan deze wilde en moesten de plannen weer de
ijskast in. En meer als ooit kwam de hunkering naar live muziek. We misten het publiek in de zaal.

3.2 Samenwerkingen
Ook in 2021 werd er samengewerkt met lokale en landelijke organisaties. Helaas heeft het niet altijd
tot een live productie geleid vanwege de coronacrisis. Er waren samenwerkingen met Fijn Events, TSessie (kwalitatief hoogstaande jamsessies op diverse zondagen, Fris, Bergs Blues Festival en de SENA
Awards, de uitreiking van Europese Gitaar verkiezingen, een samenwerking met onder andere
Stichting European Guitar Awards en SENA. Programmatische samenwerkingen waren er met:
Quiz’M, 80’s Verantwoord, PopMonument, Fris, 40UP en JazzBoZ.
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4. Projecten en culturele functie
4.1 Projecten
10 jaar Gebouw-T
In januari 2021 bestond Gebouw-T 10 jaar. Een jubileum dat we (nog) niet live met onze bezoekers,
partners, vrijwilligers en collega’s konden vieren maar waar we desondanks wel een manier voor
hebben gevonden om hier stil bij te staan.
’T Verhaal – een documentaire over 10 jaar
Gebouw-T
Op 20 januari 2011 opende Gebouw-T de
deuren. Nu 10 jaar verder leeft het poppodium
nog steeds. Ondanks de vervelende tijd waarin
veel niet mogelijk is, vieren we het toch met
voor nu met de documentaire ‘T Verhaal. Van
het prille begin tot het poppodium wat het
anno 2021 is. Meer dan dertig mensen zeiden
hun medewerking toe. Van oud-burgemeester
Han Polman, toenmalig wethouder Maarten
van Eekelen, initiatiefnemers van Werkgroep Poppodium tot studenten die vlak voor de
opening nog kabels aan het solderen waren en ambtenaar Gerlof Jorritsma over de eerste
gitaarnoten in de Rabozaal. Natuurlijk krijgen de vaste gezichten van Gebouw-T ook een plek.
Wie heeft Gilly hoog op zijn verlanglijstje staan? Hoe beleefde Gert-Jan dat openingsweekend
10 jaar geleden? Hoe loste Chris een plotse lege biervoorraad tijdens Peter Pan Speedrock
op? De documentaire is geregisseerd door Milan Krols en is tot stand gekomen in
samenwerking met CURIO.
Magazine 10 jaar Gebouw-T
Speciaal voor al onze vrienden, (oud-)vrijwilligers, partners en sponsoren brachten we een
jubileummagazine uit en viel deze bij hun in de brievenbus. De mooiste verhalen,
herinneringen en foto’s aan 10 jaar Gebouw-T. Het ontwerp kwam van dit is vinz.
Podcast reeks 10 jaar T met host Koen Vos
10 jaar Gebouw-T! Dat verdient een podcast vond ook vrijwilliger van het eerste uur Koen
Vos. Hij kijkt met steeds wisselende gasten terug op 10 jaar Gebouw-T. Een overvloed aan
mooie verhalen, anekdotes en herinneringen. Van het prille begin tot het poppodium wat het
anno 2021 is. Gasten waren: Joop de Wit, Joop Angenent (Triomf Agency), Jannes van Kaam,
Floor Jochems, Cees Snellink, Walter van Peene, Gilly Verrest, Dennis de Waard, Annechien
Broekmeijer, Gert-Jan de Koster, Peter Janssen en Merijn Sitsen. In elke aflevering was er ook
een gedicht van huisdichter Arnout Teppema. De leader en jingles werden gecomponeerd
door Kubilay Kaya.
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10 jaar T-shirt
Gebouw-T 10 jaar! Dat verdient wel een
jubileumshirt toch? Dat vonden wij ook en vroegen
grafisch ontwerper Cees Boot voor een te gek
design. Het ontwerp werd geprint op een unisex
bio katoen T-shirt en is er in de kleuren vintage
white en India ink grey. Voor ieder wat wils. Alle
vrijwilligers, vrienden en business club leden
ontvingen dit T-shirt. Ook werd het shirt online
verkocht.

T-Strijd #10
Ook in 2021 willen we ruimte geven aan lokaal talent. Dat gebeurt al 10 jaar onder andere door
middel van de T-Strijd. Waar de editie van 2020 na alle voorrondes ineens te maken kreeg met Covid,
en we dus last minute de helft hebben gestreamd, hadden we in 2021 meer tijd om voor te bereiden.
Voor de nieuwe vorm van de T-Strijd werd gemaakt en uitgevoerd moest er eerst een nieuwe jury
gevormd worden, door afscheid van de voorzitter en nog enkele leden moest er,gelukkig in
combinatie met wat oud leden, een nieuwe jury samengesteld worden. Hierin werd gezocht naar
verschillende disciplines binnen de muziek industrie om zo een diverse jury te krijgen:
1. Cindy Matthijsen (voorzitter), boekersassistente Mojo Concerts;
2. Hayo Vaders (secretaris), programmeur Gebouw-T;
3. Matthijs van Dam (presentator), muzikant;
4. Kubilay Kaya, muzikant en producer;
5. Karin Leijs, muziekjournalist;
6. Joep Gudde, coördinator marketing & communicatie Gebouw-T;
7. Fred Hoekstra, muzikant.
Omdat we begin 2021 in een lockdown zaten hebben we al snel besloten om de T-Stijd als livestream
op te nemen en uit te zenden. Er werd een kleine selectie gemaakt en dit jaar waren de zuiderburen
uitgesloten vanwege het sluiten van de grenzen. Met 8 acts werden in Gebouw-T door een team van
professionals opnames gemaakt. Deze werden in het voorjaar in 2 weken uitgezonden waarna een
(online) stem week werd gehouden. 3.500 mensen bekeken alle voorrondes en er werd 1.500 maal
een stem uitgebracht.
Uit deze selectie werd door de jury Mazzy en Nova Novella gekozen. Het publiek koos massaal voor
Floyd & The Barbers. Met deze acts zijn er in Gebouw-T opnames gemaakt in de T-Studio en zaal
repetitie gehad met het zzp team wat ook de finale uitgevoerd heeft. Resultaat hiervan is dat de
finale aanvoelde als een showcase van Bergs talent, iets wat in overleg met de jury, ook het plan voor
aankomende jaren wordt.
Prijzen die gewonnen zijn, werden mede mogelijk gemaakt door Keymusic, Soundz en Gebouw-T.
Op De T Festival
Na de afgelaste editie in 2020, werd Hemelvaartsdag in 2021 met potlood in de agenda gezet. Toen
het land eind 2020 wederom in strikte lockdown moest, was de verwachting dat een normale editie
van het festival een lastig verhaal zou worden. Er werd met verschillende scenario’s rekening
gehouden waaronder een volledige seated editie met picknicktafels op het Wilhelminaveld en een
beperkter muziekprogramma. Helaas kon zelfs deze vorm vanwege de geldende coronamaatregelen
niet plaatsvinden. In plaats daarvan is overdag live vanaf het veld Radio Op De T gemaakt. Dit werd
ook direct uitgezonden op het lokale televisiekanaal van ZuidWestTV. Liveoptredens waren er van
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o.a. The Vision of Johanna, RommelHond en René Vriens. Vaste afsluiter Waterput Swing verzorgde
de online afterparty met een livestream. Promotioneel werd samengewerkt met New York Pizza. We
hopen in 2022 alsnog ons 10-jarig feestje van Op de T te kunnen organiseren, op 26 mei 2022. De
uitzending werd bekeken door ongeveer 1.000 kijkers.

Young Creations
In een uiterst bijzondere periode is het project Young Creations van start gegaan. Juist in een jaar
waarin jongeren het moesten bekopen op sociaal maar ook op maatschappelijk vlak, evenementen
werden verzet, festivals werden afgelast en ook veel (hobby) nevenactiviteiten van de agenda gingen
door verschillende maatregelen die werden getroffen. Deze aanhoudende maatregelen maakten het
ook in 2021 lastig om activiteiten door te laten gaan. Maar gelukkig gingen activiteiten waar mogelijk
wél door.
Eind 2020 werden twee mooie subsidies toegekend voor het jongerenplatform. De intentie was om
toffe evenementen op te zetten voor jongeren in (en rondom) Bergen op Zoom en de jongeren klaar
te stomen voor een (mogelijke) toekomst in de evenementorganisatie. Ondanks alle tegenslagen die
zich voordeden in het jaar 2021, zijn er ook mooie projecten en samenwerkingen tot stand gekomen.
Werving en selectie
In het begin van 2021 werd er tijd besteed aan het netwerken en bekendmaken van de start
van Young Creations. De doelgroep voor dit project was al bepaald, nu was het een kwestie
van de jongeren attenderen dat het project er was en deelnemers te werven. Hiervoor
werden er diverse gesprekken en brainstormen gehouden met organisaties, scholen en
andere partijen binnen en buiten de organisatie van Gebouw-T. Het doel was een zo divers
mogelijke groep samenstellen op basis van leeftijd, geslacht, educatie, cultuur, enzovoorts
om te zorgen voor een heterogene groep. Door een krantenartikel waarmee het project
bekend werd gemaakt hadden diverse jongeren al hun interesse uitgesproken.
In maart 2021 ging de online wervingscampagne van start en dit leverde maar liefst 20
aanmeldingen op. Zij werden uitgenodigd om langs te komen voor een
kennismakingsgesprek, in verband met de coronamaatregelen van toen konden ze ook
kiezen om het gesprek online te voeren. Bij de gesprekken sloten projectleider Floortje
Jochems en programmeur Hayo Vaders aan. Van de twintig jongeren die zich in eerste
instantie hadden aangemeld, zijn er achttien daadwerkelijk op gesprek gekomen. Tijdens de
selectiegesprekken werd het aanmeldformulier dat de jongeren hadden ingevuld
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doorgenomen en volgde twee laagdrempelige, korte opdrachten. De opdrachten waren
laagdrempelig maar gaven toch een vollediger beeld van de jongeren en hun denkwijze. De
eerste opdracht was gebaseerd op de zes denkhoeden van Bono en de tweede opdracht
vroeg ze na te denken over de belangrijkste elementen van een evenement volgens hen. Alle
achttien wilden graag aansluiten en gaven ze zichzelf ook op voor het kick off evenement.
Activiteiten
Kick-Off Evenement
29 juni 2021, Gebouw-T
Op 29 juni 2021 hadden we de kick-off
en tevens eerste workshop van de
Young Creations groep. Het was de
eerste keer dat de (meeste) jongeren
samen kwamen. Het doel van de avond
was om iedereen kennis te laten maken
met elkaar, met Young Creations en
daarnaast de deelname aan het project
officieel te maken door een vrijwilligerscontract te tekenen. Met een mooie opkomst van
zestien jongeren hadden we een avondvullend programma met theorie en praktijk. Vanuit
Gebouw-T waren Joep Gudde (Coördinator Marketing), Hayo Vaders (Programma en
Productie) en Floortje Jochems (Vrijwilligerscoördinator en Projectleider) aanwezig.
Brainstorm: Van idee naar concept
17 augustus 2021, Gebouw-T
Tijdens de brainstorm ‘Van Idee naar Concept’ konden de jongeren brainstormen over een
evenement dat Young Creations zou kunnen organiseren. De jongeren konden zich ook
inschrijven voor een team dat ze interessant leek. De teams waaruit ze konden kiezen waren
programma, productie, marketing en techniek. De brainstorm werd begeleid door Floortje
Jochems en Hayo Vaders.
Op zaterdag 18 december hadden we al een datum openstaan voor een Young Creations
evenement. Nu was het aan de jongeren om onder begeleiding te gaan beslissen wat voor
evenement het eerste zou zijn. Hiervoor was het enerzijds belangrijks om te kijken naar
Bergen op Zoom en het huidige aanbod (ofwel het gebrek aan) en daarnaast belangrijk om te
kijken naar de behoefte van de jongeren. De zomer van 2021 zou de inhaalzomer moeten zijn
van veel festivals en feesten die in 2020 niet door hadden kunnen gaan. Na een (helaas)
redelijk dramatische afloop van Verknipt en Ploegendienst waarna de coronacijfers omhoog
schoten, werden alsnog veel evenementen en festivals geannuleerd. Mede hierdoor zijn
jongeren, wederom, hun zomer kwijtgeraakt. Vanuit dit principe kwamen de jongeren met
het idee om een feest in de winter te organiseren die dit goed zou maken. Het concept
‘Zomer in de Winter’ ontstond.
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Workshop STTRBSTN
30 augustus 2021, Gebouw-T
Op 30 augustus kwam de
oprichter van Stuiterbeesten
(tegenwoordig bekend als
STTRBSTN) Nichal Joosse een
workshop geven aan Young
Creations. Nichal is in 2011 zijn
eigen evenementenorganisatie
begonnen. Eerst organiseerde hij
vooral evenementen in
Roosendaal, maar later groeide
zijn organisatie uit van regionaal
tot landelijk bekend. Nichal werd
uitgenodigd voor zijn kennis en ervaring die vergelijkbaar is met de doelgroep. Hij startte zijn
evenement op rond dezelfde leeftijd en in dezelfde regio. Naast dat hij vertelde over wat hij
zelf heeft gedaan en heeft meegemaakt, konden de jongeren ook aan de slag met
opdrachten voor hun eigen evenement.
Visuele Identiteit
Het platform had dan wel de naam Young Creations, maar nog geen bijpassend beeld of logo
dat het merk verder kon uitdragen. Het samen vaststellen van de visuele identiteit was een
van de opdrachten aan de leden van Young Creations. Ze konden een ontwerp, idee of schets
aanleveren. Het enige criterium was dat het nog gerelateerd was aan Gebouw-T. Nadat alle
opties uitbundig bestudeerd waren, viel de voorkeur van de jongeren op het behouden van
het hoefijzer dat verwerkt zit in het logo van Gebouw-T, ze fan waren van een simplistische
stijl en de kleuren rood, zwart en wit herkenbaar genoeg waren. Een van de jongeren zelf is
grafisch designer en stelde voor om met de wensen aan de slag te gaan. Een paar dagen later
was het kersverse logo van Young Creations ontstaan en hadden de jongeren niet alleen een
naam, maar ook een beeld om vast te hangen aan al hun uitingen. Zie onder het
eindresultaat.

Met het logo konden nu ook de social media accounts aangemaakt worden, op deze manier
konden ze hun eigen uitingen delen onder hun eigen naam. Zie het voorbeeld van de
Instagram pagina.
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Brand Los
Het eerste concept event dat uit een van de sessies was
gekomen is het uitgaansconcept ‘Brand Los’. Het
concept ontstond uit de nood die jongeren voelen om
weer uit te kunnen gaan, naar festivals te kunnen gaan
en weer te kunnen dansen. Vandaar dat de jongeren
kozen voor de naam Brand Los, omdat het het gevoel
van ontlading moet kunnen weerspiegelen. Ironisch
maar vooral jammer genoeg, werd dit evenement
helaas gecanceld. Brand Los stond op de agenda op 18
december 2021, de dag dat strengere maatregelen
werden aangekondigd en waardoor het feest helaas
geen doorgang kon vinden. Op het programma stonden
Fhonix, Gijs Padding (eerste twee dj’s en beide lid van
Young Creations), Smèrrig Diskjochies en Bilal Wahib als
hoofdprogramma.
T-Lab
In samenwerking met diverse organisaties uit de regio Bergen op Zoom is door Gebouw-T het
concept T-Lab ontwikkeld. Het doel is enerzijds om jongeren te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen
in het bedrijfsleven en anderzijds om jongeren in aanraking te brengen met nieuwe ontwikkelingen
in diverse beroepen, waaronder in techniek, ICT, logistiek en dienstverlening. In het T-Lab werken
jongeren, bedrijven, onderwijs en overheden nauw samen. Gebouw-T is hierbij facilitator en coorganisator samen met de betrokken partijen. De T-Lab sessies worden ingevuld in overleg met de
partners DSV en Mepavex. De onderwerpen van de talks (presentaties van bedrijven en interactieve
sessies met jongeren) worden bepaald door de deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen of
juist door de jongeren zelf. Voorbeelden zijn virtual & augmented reality, gaming, robotisering, social
media, 3D printing en duurzaam ondernemen. Dit project is eind 2021 weer opgestart met R.S.G. ’t
Rijks.
PopMonument
PopMonument Bergen op Zoom 2021 op zaterdag 11 september was de zevende editie van het
festival. Het was de tweede Bergse editie die ten tijde van COVID-19 pandemie georganiseerd werd.
Editie Bergen op Zoom werd eind juni aangekondigd met daarbij de bekendmaking van headliner
Ruben Block, bekend als frontman van Triggerfinger. Ook werd toen het eerste uitstapje naar Breda,
in samenwerking met gemeente Breda en poppodium MEZZ, aangekondigd. PopMonument Breda
was een dag voor editie Bergen op Zoom: op vrijdag 10 september. Een kaartje kostte 35 euro
inclusief servicekosten. Er waren ook een beperkt aantal combitickets inclusief editie PopMonument
Breda te koop voor 50 euro.
Bij de aankondiging was de verwachting dat in september PopMonument zonder coronabeperkingen mogelijk zouden zijn. Er werd al wel rekening gehouden met een ‘coronatoegangsbewijs’ als een van de mogelijkheden om festivals weer mogelijk te maken. Medio juli
zorgde een nieuwe piek aan besmettingen (“Dansen met Jansen”) voor strengere maatregelen.
Hierdoor was de doorgang van het festival lang onzeker. Deze onzekerheid heeft de kaartverkoop
een tijd lang doen stagneren. Pas medio augustus werd duidelijk binnen welke kaders het festival
mocht plaatsvinden: met zitplaatsen op 66% van de reguliere zitcapaciteit. Niet elke kaartkoper zag
dit zitten, zo’n 15% van de kaartkopers retourneerde de ticket. Pas in de twee weken voor het
festival kreeg de kaartverkoop een boost waardoor op de valreep toch alle kaartjes uitverkocht
waren. PopMonument Bergen op Zoom trok 320 bezoekers. Editie Breda was ook uitverkocht met
250 bezoekers.
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Een paar weken na het festival ontvingen alle kaartkopers een enquête over hun beleving van deze
editie. Bezoekerservaringen waren bovenal positief, hoewel een deel van de bezoekers nadrukkelijk
‘snakt’ naar een COVID-19-loze editie met vrije programmakeuze. Vergeleken met de ervaringen uit
2020 was dat geluid toen anders. Wel werd door een deel van de bezoekers de ‘rust’ in het
programma weer gewaardeerd. Dit programma met twee vaste concerten en één keuzeconcert gaf
geen keuzestress op de avond. Die stress werd tijdens eerder edities (2019 en terug) wel ervaren en
is een belangrijk leerpunt voor het festival.

4.2 Culturele en facilitaire functies
T-Sessie
De T-Sessie is een laagdrempelige jamsessie op de zondagmiddag onder leiding van ervaren
muzikanten, waaronder Herman Bierhuizen en Maxim Slock. De sessies draaien om het actief bezig
zijn met muziek en geven amateurs de kans met een band samen te spelen en zich zo te ontwikkelen.
Hierbij passeren verschillende muziekstijlen de revue, waaronder rock, pop, blues, funk en jazz. Jong
talent krijgt het podium tijdens deze sessie. Tweemaal is een reguliere T-Sessie live georganiseerd,
daarna is gedurende de coronacrisis twee keer de T-Sessie live gestreamd via de kanalen van
Gebouw-T.

BuurtCultuurFonds
Gebouw-T draagt zorgt voor de financieel administratie en heeft zitting in de adviescommissie.

Popschool
In 2021 is het negende Popschooljaar van start gegaan. Wanneer dat mogelijk was, is er les gegeven
aan de deelnemende bands. Facilitaire ondersteuning is door de stagiaires vanuit Curio gegeven. De
eindpresentatie voor de ouders was live in de zaal en via een livestream te volgen.

Ondersteuning
Gebouw-T heeft de volgende evenementen ondersteund:
• Popschool presentaties;
• Bergs Bluesfestival;
• DSV knowledge
Deze ondersteuning was faciliterend en adviserend van aard (onder andere ten aanzien van de
programmering, de inzet van het netwerk en kennis).

Oefenruimtes en de studio
Het afgelopen jaar hebben 14 bands bij ons gerepeteerd. De oefenruimtes zijn geluidsdichte ruimtes
en hebben een standaard backline beschikbaar. Jonge en oude muzikanten kunnen hier hun talenten
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ontwikkelen. Op maandagavond worden onze oefenruimtes gebruikt door de Popschool om les te
geven aan diverse samengestelde bands. Jaarlijks geven wij de bands van de Popschool ruimte op
ons grote podium om daar ervaring op te doen met optreden. Dit gebeurt tijdens de
bandpresentatiedagen, open dagen en T-strijd avonden. Helaas zijn een groot gedeelte van het jaar
de oefenruimtes niet beschikbaar geweest vanwege de verplichte sluiting. Maar met aanpassingen
als kuch/zang schermen hebben er toch een aantal bands kunnen repeteren op de momenten dat dit
was toegestaan.

4.3 Maatschappelijke functie: vrijwilligers
Het jaar 2021 stond wederom voor een groot gedeelte in het teken van het corona virus en de
bijkomende maatregelen van de overheid. Waar we als poppodium konden, gingen we open en
gingen we ervoor. Het jaar begon stil met bijna geen evenementen die doorgang konden vinden.
Alhoewel het een relatief stil jaar was qua evenementen, was 2021 ook een jaar waarin veel
gebeurde.
Evenals 2020, geloven we er heilig in dat we als Gebouw-T toch weer een mooi jaar konden
neerzetten ondanks alle beperkingen. Zonder de onuitputtelijke steun van onze vrijwilligers was ons
dit niet gelukt en we kunnen trots zijn op de bijzondere organisatie waar we allemaal deel van uit
maken, wat onze functie hierin ook is. Met een dosis creativiteit, een goede scheut teamwork en
vooral heel veel betrokkenheid is 2021 alsnog een jaar voor in de boeken geworden.
Van een stille zaal naar weer wat leven in de zaal
De eerste drie maanden van het jaar was de agenda
vooral gevuld met livestreams waarmee we weliswaar
in beeld bleven en zowel artiesten als technici werk
konden bieden, maar voor onze vrijwilligers helaas
amper tot niks was te doen. In april mochten we
gedurende drie dagen open en deden we als
organisatie mee aan de ‘Testen Voor Toegang’ proef.
Iets waar ook de vrijwilligers ook maar al te graag bij
meehielpen.
Vanaf juni konden we langzaam de omschakeling maken van open voor livestreams naar open voor
een beperkt aantal bezoekers met bijkomende corona maatregelen. De werkwijze voor onze
vrijwilligers was hierdoor vergelijkbaar met de werkwijze die we in 2020 hanteerde.
Meer ruimte voor minder afstand
Vanaf het einde van de zomer van 2021 werd er meer mogelijk qua bezoekersaantallen en
bijvoorbeeld de 1.5 meter afstand. Gebouw-T mocht weer gevuld worden voor (ongeveer) driekwart
van de normale capaciteit. Dit was net op tijd voor ‘Made in Belgium’, een van Gebouw-T’s parels, en
Blaudzun concerten die in oktober op de planning stonden. Voor vrijwilligers gaf dit ook meer leven
in de brouwerij en de diensten werden weer leuker om te werken. Meer leven in de brouwerij zorgt
ook voor een goede sfeer onder de vrijwilligers. Het team bereidde zich dan ook goed voor op de
komst van deze bezoekersaantallen. Op 30 september trad Mintzkov op, voor het eerst was er weer
publiek dat mocht staan, de vrijwilligers hoefden geen afstand meer te houden onderling of van
bezoekers en iedereen kon weer genieten van de concertervaring alsof het 2019 was.
Activiteiten en betrokkenheid
We wilden ook dit jaar weer bijzonder maken voor onze vrijwilligers en onze dankbaarheid tonen.
Daarnaast was het wederom van belang om juist nu de verbinding te verstevigen en onze vrijwilligers

19

betrokken te houden. Om deze reden hebben we ook dit jaar weer speciale evenementen
georganiseerd om ze juist nu nog een stukje waardering terug te geven.
• Vrijwilligerscafé (Radio T)
19 maart 2021, Poppodium Gebouw-T, livestream
In maart organiseerde we het vrijwilligerscafé (onder de noemer van Radio T). Tijdens het
vrijwilligerscafé konden vrijwilligers vanuit huis mee luisteren en kijken. Het was een avond gevuld
met muziek, humor en leuke praatjes. Natuurlijk had alsnog de voorkeur dat er live dingen
georganiseerd konden worden, maar helaas was dit destijds nog niet het geval.
• Vrijwilligersinformatieavond PILOT
21 april 2021, Poppodium Gebouw-T
Op 21 april was er een informatieavond voor de vrijwilligers die tijdens de PILOT evenementen
gingen meewerken. Door de vrijwilligers die zouden werken fysiek bij Gebouw-T uit te nodigen, was
er genoeg ruimte voor om de laatste informatie door te spreken en voor de vrijwilligers om vragen te
stellen. Het meedoen aan de testevenementen bracht een nieuwe situatie voor zowel vrijwilligers als
voor ons als organisatie, daarom was het goed om het echt samen op te pakken.
• Quiz ‘M Bingo night vrijwilligers
29 april 2021, Poppodium Gebouw-T, livestream
De heren van Quiz ‘M hadden al eerder aangeboden om
iets terug te doen voor de vrijwilligers van Gebouw-T. Het
plan ontstond om een toffe (muziek)bingo te organiseren
speciaal voor de vrijwilligers. Dus was het een paar dagen
na de pilot evenementen zo ver. Het voelde ietwat gek
om na drie dagen aan shows dit online te ‘moeten’ doen,
maar het mocht alsnog de pret niet drukken. Erik en
Peter kwamen de hele avond entertainment en de quiz
(kosteloos!) verzorgen. De vrijwilligers die zich hadden
aangemeld kregen een envelop thuis gestuurd met de
bingokaarten, een pen en nog uitleg over de avond. Het
eerste deel sloot Floortje Jochems aan als quizdame en
tijdens het tweede deel van de quiz was vrijwilligster Auri Peters de helpende hand met de
bingomolen.
• Vrijwilligers BBQ
29 september 2021, De Kleine Kievit Bergen op Zoom
Vorig jaar hadden we het helaas moeten missen,
maar dit jaar konden we gelukkig weer terecht
bij de Kleine Kievit. In verband met het licht
stormachtige weer werden we verdeeld over de
sfeer was goed en we werden goed in de watten
gelegd. Er waren in totaal ruim 60 aanmeldingen
dus de aanloop was zeker goed. Alles werd
geregeld (bar en BBQ) dus de vrijwilligers
hoefden alleen maar aan te schuiven en hun
eigen (vega) vlees te bakken. Dit laatste was
bijna even spannend. Gezien het net beschreven
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stormachtige weer was namelijk de tent waar de BBQ’s zelf stonden omgewaaid. Gelukkig kwam het
met wat teamwork (de T in Gebouw-T heeft immers meerdere betekenissen) weer helemaal goed en
werden de BBQ’s naar een van de schuren verplaatst. Het was een fijne avond waarbij er weer
ruimte was om samen te komen, bij te kletsen en waar er weer samenhorigheid mogelijk was.
Sommige mensen hadden elkaar al lang niet meer gezien, dus het was intens fijn om in een gekke tijd
als deze dit te kunnen organiseren.
• Vrijwilligers Kerst Experience
18 december 2021, Poppodium Gebouw-T
In september, oktober en november
voelde dingen weer even een klein beetje
als normaal en konden we voor een volle
twee derde van de normale capaciteit
evenementen draaien. Helaas klonken er
in december geluiden dat de deuren weer
zouden gaan sluiten. Gelukkig was er op
18 december 2021 (heel erg op de
valreep, die avond nog werd besloten dat
alles de volgende dag weer op slot ging)
dé vrijwilligers kerst experience. Dit jaar
wilden we extra uitpakken voor al onze
vrijwilligers. Het voorgaande jaar hadden
we een kerst drive-through georganiseerd, maar dit jaar wilden we de vrijwilligers nog echt de
Gebouw-T Experience geven voor het einde van het jaar. Dit keer in het gebouw, in plaats van alleen
voor het gebouw.
Door een route te volgen door Gebouw-T kon men hun kerstpakket ophalen, dit gebeurde onder
begeleiding van een silent disco headset waarover (onder andere) muziek van de huis dj’s klonk. Op
verschillende plekken in het pand lagen de items van het kerstpakket. Ook kon iedereen een
Gebouw-T wens voor 2022 achterlaten en aan het einde werden ze persoonlijk bedankt door GertJan, Peter en Joep. Meer dan 60 vrijwilligers zijn op deze manier nog even langs geweest en meer
dan 60 vrijwilligers verlieten Gebouw-T met een goedgevuld kerstpakket en een grote glimlach (en
een drankje of twee).
Het doel voor 2022: van overleven naar opleven
In 2021 was er gelukkig ook interesse vanuit nieuwe vrijwilligers. Maar liefst vijftien vrijwilligers
hadden zich aangemeld en de meeste zijn inmiddels enthousiast begonnen of kijken uit naar hun
nieuwe dienst. Ook binnen de huidige groep vrijwilligers zijn er ontwikkelingen geweest. Zo hebben
enkele vrijwilligers de stap gemaakt om ook eventcoördinator te worden of om ook een andere
functie binnen Gebouw-T uit te proberen. Een van de doelen voor 2022 is dan ook dit soort
ontwikkelingen aanjagen en toejuichen. Corona heeft er voor gezorgd dat er vrij weinig te bieden
was op het gebied van trainingen, open avonden en andere belangrijke facetten voor een
(vrijwilligers)organisatie. In 2022 is het hopelijk weer mogelijk om verder te kijken dan corona. Om
uit de overleefstand te komen waarin we door duizend hoepels moeten springen om dan maar voor
30 man open te mogen. Natuurlijk is het uit te leggen waarom de maatregelen er zijn of waren, maar
ook voor ons is het goed om meer in te zetten op de ontwikkelingen die vrijwilligers bij Gebouw-T
kunnen doormaken. Dat Gebouw-T weer een plek wordt om elkaar te ontmoeten, maar ook om
kennis te vergaren die ook Gebouw-T helpt om steeds weer een professionalisering slag te kunnen
maken. Zo kan iedereen zich door ontwikkelen als vrijwilliger, maar vooral ook als mens.
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4.4 Aanverwante functies
Congressen/bijeenkomsten
In 2021 hebben vanwege alle beperkingen slechts een tweetal verhuringen kunnen plaatsvinden. Dit
betroffen beide streaming evenementen waarvoor Gebouw-T ook de techniek verzorgde.

Scholen
De Rijks Music Awards, georganiseerd in samenwerking met R.S.G. ’t Rijks, met veel lokaal talent op
het podium, kreeg een livestream waardoor ouders en docenten toch mee konden kijken.
Basisschool Oost organiseerde de filmvertoning van de schoolmusical in Gebouw-T.
Kantoren
Gebouw-T heeft samen met de stagiaires van Curio en de huidige dubbele functie van Cees Snellink
(hoofd techniek en docent) zes kantoren in gebruik. Daarnaast huurt muziekplatform en magazine
Soundz een kantoorunit.

5. Techniek & infrastructuur
5.1 Opleiding
De opleiding PET (Podium- en Evenemententechniek) van opleidingsinstituut Curio maakt sinds de
start gebruik van de leeromgeving die Gebouw-T biedt. Er is een langdurige verbinding aangegaan
om van onze unieke ruimtes en apparatuur gebruik te blijven maken. Er zijn vergaande gesprekken
om deze samenwerking nog verder te bouwen. Voorbeeld is dat de afgestudeerde studenten
inmiddels betaald worden ingezet bij Gebouw-T als technicus.
In het kader van het ROCPOP en RIF-project hebben we een vaste samenwerking met de
Popmuziekafdeling van het conservatorium Amsterdam. Dit houdt in dat jonge, talentvolle
muzikanten de mogelijkheid wordt geboden om van de studio van Gebouw-T gebruik te maken. Ze
werken dan samen met studenten van de PET-opleiding. Ook de popmuziekafdeling van CODARTS
Rotterdam participeert in het ROCPOP-project. Daarnaast biedt Gebouw-T een plaats waarin
studenten hun afstudeeropdracht kunnen uitvoeren. In het nieuwe cohort moeten de studenten zelf
een project aandragen om hun examen te kunnen doen. Ook daarvoor is Gebouw-T een uitstekende
plek.

5.2 Het gebouw
Veel aanpassingen die in 2020 in het gebouw werden doorgevoerd, bleven in 2021 gebruikt worden.
Zo ook de desinfectiepalen bij de ingangen en de looplijnen in de gangen en de zaal om bezoekers op
een veilige manier een avond uit te geven. Het grote deel van 2021 waren bezoekers verplicht om te
zitten op een stoel. Daarbij was de maximale capaciteit van Gebouw-T slechts 100. Pas vanaf eind
september mocht Gebouw-T weer ‘normaal’ open met een coronatoegangsbewijs en een maximale
capaciteit van 550 bezoekers. Dit gold tot de verscherpte maatregelen medio november.
Virtuele placering
Om de bezoekersbeleving te verbeteren is vorig jaar via Kickstartcultuurfonds een subsidie
aangevraagd. Een van de onderdelen is virtuele placering. Vormgever Vincent Verwoert (dit is vinz.)
en visual VJ Het Perkeffect ontwikkelden een virtuele placering. Door middel van videoprojectie op
de zaal vloer worden bezoekers naar hun plaats gebracht. Helaas hadden we in 2020 deze virtuele
placering door de verplichte sluiting niet kunnen tonen aan het publiek. Gelukkig was dat in 2021 wel
het geval. Zo konden ze bijvoorbeeld achter een Pacman aanlopen naar hun vaste zitplek. De
beleving was een leuke toevoeging voor de bezoeker om de totaal beleving te vergroten.
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6. PR & Marketing
Ook in 2021 bleef de pandemie een groot effect
hebben op programma en de marketing
activiteiten. Desondanks is er veel opgepakt.

6.1 Marketing
De marketingdoelstellingen worden
geformuleerd vanuit de missie van Gebouw-T:
Gebouw-T vervult een voortrekkersrol bij de
ontwikkeling van de muziekcultuur van Bergen op
Zoom en omgeving.
Gebouw-T doet dit door het aanbieden van een
veelzijdig programma dat een brede doelgroep aanspreekt, het samenwerken met (lokale)
organisatoren, het geven van kansen aan lokale organisaties, en het ontwikkelen van cultureel
aanbod buiten de muren van Gebouw-T zoals bij festivals PopMonument en Op de T en met
Gebouw-T Invites. Daarnaast denkt Gebouw-T actief mee in de ontwikkeling van het cultureel beleid
van de gemeente Bergen op Zoom. Vanuit de liefde voor muziek en de drive om mensen kennis te
laten maken met een poppodium biedt het team van Gebouw-T een plek waar bezoekers kunnen
genieten van zowel gevestigde namen als nieuw talent. Studenten krijgen de mogelijkheid om kennis
te maken met de wereld achter de muziek op het gebied van geluid, licht, marketing &
communicatie, productie en stagemanagement. Gebouw-T laat een breed publiek plezier beleven
aan popmuziek.
Gebouw-T biedt aanbod voor jong tot oud. Van muziekliefhebber tot gezelligheidszoeker. Van
muziekluisteraar tot -beoefenaar. Gebouw-T biedt muziekliefhebbers volop faciliteiten om zichzelf
als muzikant te ontwikkelen en met elkaar in contact te komen. Dit doet Gebouw-T door het jaarlijks
organiseren van bandwedstrijd T-Strijd voor nieuw talent, maandelijkse jamsessies tijdens de TSessie, Popschool, oefenruimtes en de professionele studio.
Programmering, marketing en directie gebruiken de ‘Effenaar kwadrant’ voor analyse en
checkmomenten voor het programma en de publieksdoelgroepen. Het focuspunt van het afgelopen
jaar is de doelgroep van 16 t/m 24 jaar. Hier wordt met de herstart van Young Creations verder op
ingezet.

6.2 Communicatie en promotiemiddelen
Vaste communicatie
In 2021 is een start gemaakt om van de vaste communicatie standaarden in te stellen. Denk hierbij
aan het aankondigen van nieuwe evenementen op een vaste manier, in een vast template en op een
vast tijdstip. Dit zorgt voor tijdswinst bij toepassing, maar de bedoeling is dat er ook op lange termijn
herkenning door herhaling komt. Dat vastigheid belangrijk is komt ook terug in een social media
kalender te zien. Een social kalender zorgt voor herkenning bij de volgers, continue (maar niet te
spammerige) aanwezigheid en ook tijdswinst
Event promotie
Is er een nieuw evenement dat aangemeld mag worden, dan wordt er door de vormgever (stagiair)
een vast aantal items gemaakt op basis van de doorgegeven promofoto’s. Hierbij worden diverse
social posts voor de tijdlijn en story’s gemaakt (Bevestigd, uitverkocht, laatste kaarten etc.). De posts
zijn zo gemaakt dat het op elkaar aansluit en door herhaling voor herkenning zorgt
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Social kalender
Social media is enorm belangrijk, omdat bijna iedereen wel op Facebook en/of Instagram een
account heeft. In 2021 is hiervoor een contentkalender gemaakt die ervoor moet zorgen dat
Gebouw-T zo veel mogelijk op een goede en divers mogelijke manier op de verschillende kanalen
aanwezig is. De kalender staat los van de event promo (aankondiging, uitverkocht etc.) en moet
zorgen voor herkenning door herhaling, interactie met de volgers en infotainment (het verzorgen van
informatie op een leuke manier). Er zijn hier een aantal terugkerende berichten zoals: ’T-erugblik’,
‘Fast Forward’, ‘Quiz’ en een ‘dilemma’.
Promotie middelen
Diverse middelen zijn gebruikt om diverse items te promoten. Onderstaand een verzameling.
Covid-19
De pandemie bleef ook in 2021 het hoofdnieuws. Dit zorgde voor een jojo aan regels en wetgeving
en daarmee ook aan doorgang van events met maatregelen of verplaatsing. De opzet van
communiceren van kaartkopers is vanuit 2020 doorgezet, mits dit nodig was. Zo werd de refundtool
van Stager en de landelijke actie ‘Bewaar je ticket en geniet later’ in stand gehouden. Ongeveer 90%
hebben de tickets bewaard.
We mogen weer!
Het jaar werd gestart in een lockdown en eindigde in een
lockdown. Vanaf juni mochten er weer events officieel
georganiseerd worden. Dit is dan ook direct opgepakt onder de
noemer ‘We mogen weer’. De shows van onder andere LUWTEN
en Kubilay Kaya werden voornamelijk online gepromoot middels
socials ads. Ook was er aandacht vanuit de lokale media.
Na de eerste shows kwam de zomer al weer in aantocht. Hiervoor
werd er gekozen om de ‘Zomershows’ te presenteren. Ook dit
kreeg via de online kanalen veel aandacht, maar ook middels A0
borden werden de diverse events van zichtbaarheid voorzien.
Meer zichtbaarheid
Het doel was om op meer plekken en op eenzelfde manier aanwezig te zijn in Bergen op Zoom en
omgeving. Hierbij was het belangrijk om dezelfde soort content op dezelfde soort manier te
communiceren, ondanks dat het andere manieren van visualisatie had. Denk hierbij aan een poster
dat overeen moet komen qua look and feel in het programmaboekje.
Naast het programmaboekje en de posters zijn er ook diverse andere kanalen waar voor mee
zichtbaarheid is gezorgd. Denk hierbij aan bioscoopreclame, A0 campagnes en een samenwerking
met New York Pizza waar de programmaboekjes mee werden gegeven bij de bestellingen.
Strategie & klantenreis
Hoe gaat elke bezoeker op een goede manier bereikt worden? Dit is een belangrijke vraag waar
antwoord op is gegeven middels het STDC-Model (See Think Do Care model). Elke letter staat voor
een fase in de klantenreis. De klantenreis van de ‘T’er’ is vormgegeven, waarbij er per fase is gekeken
op welke plek of kanaal, welke boodschap gecommuniceerd moet worden. Zaak is het om in 2022 de
klantenreis verder vorm te geven en uit te rollen.
Website ontwikkelingen
Ondanks dat het jaar begon in lockdown en de eerste maanden nog geen tot weinig events
doorgingen zijn er meer sessies op de website geweest. In 2021 hebben er 110.609 sessies
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plaatsgevonden, dat is 6,8% meer dan in 2020. Opvallend hierbij is dat in het begin van de jaar de
sessies achterliepen, maar dit vooral tussen september en half november goed werd gemaakt. In de
periode september tot en met november waren er 92% meer sessies in 2021 dan in 2020.
Met ‘Afdeling Online’ is een samenwerking gestart om te zorgen voor meer (online) verkoop. In
eerste instantie is er een dashboard ontwikkeld om alle websitecijfers gemakkelijk en snel in één
overzicht in te zien en te analyseren. Daarnaast wordt er elk kwartaal een meeting ingepland om een
online kanaal uit te lichten. Tijdens deze meeting gaat er ingespeeld worden op wat er met dat
kanaal moet gebeuren om meer resultaat te behalen.
Upsells – samenwerkingen met restaurants en hotels
Bij het kopen van een concertkaartje in Gebouw-T via de website bieden we de kaartkoper de optie
om de concertervaring te verbeteren in de vorm van een T-Diner in samenwerking met lokale
restaurants en een hotelovernachting in samenwerking met De Draak. Ook een eenmalige donatie
voor Gebouw-T is een optie. Gezien het aantal beperkte activiteiten wat Gebouw-T heeft mogen
organiseren, is het aantal upsells ook dit jaar beperkt gebleven. Er zijn samenwerkingen met
Restaurant 1397 (voorheen Hemingway), De Stadsburger en La Pucelle. Zij hebben een aanbod voor
een complete dinerervaring.
Nieuwsbrief
Ook in 2021 is (bijna) wekelijks een nieuwsbrief verstuurd met nieuwe aankondigingen, blogs over
concerten, promotie van naderend programma en incidenteel uitgewisselde promotie met andere
poppodia zoals Trix in Antwerpen en theater De Maagd. Er zijn ongeveer 7.300 abonnees van onze
nieuwsbrief. Dit aantal is het afgelopen jaar stabiel. Direct mails naar specifieke doelgroepen worden
belangrijker. Bij aankondigingen van shows waarvan de artiest al eens in Gebouw-T is geweest,
ontvangen vroegere kaartkopers ook een pre-sale e-mail zodat ze als eerste een kaartje kunnen
bemachtigen. In servicemails worden concerten in een vergelijkbaar genre meegenomen ter
promotie.
Social media en Google Ads
Via Facebook en Instagram is het aantal advertenties gestructureerd en weggenomen bij een externe
partij. Dit was mogelijk door een nieuwe vaste structuur die mede door het STDC-model tot stand is
gekomen. Ook via Google Ads is het aantal advertenties meer geworden en uitgebreid. Ook door het
STDC-Model is het gemakkelijker om en inzichtelijker om display en search advertenties te maken.
Mede door de nieuwe lockdown is dit niet in zijn geheel doorgezet.
Nieuw zijn de GIFjes die gebruikt kunnen worden op Instagram. GIFjes zijn korte filmpjes die zich
herhalen en vaak door mensen gebruikt worden om de privé content op de socials op te vrolijken.
Sinds 2021 zijn er Gebouw-T GIFjes. Deze zijn nog niet gecommuniceerd, wat in 2022 opgepakt moet
worden. Desondanks zijn de GIFjes al 3,1 miljoen keer gezien (wereldwijd), helaas nog maar weinig
gebruikt.
Samenwerkingen
In 2021 zijn promotionele samenwerkingen voortgezet met theater De Maagd, Indebuurt en OOR. De
samenwerking met De Maagd resulteerde in het vernoemen van elkaars programma via
narrowcasting, programmaboekjes en flyers op locatie. Met nieuwsplatform Indebuurt is ook een
samenwerking opgezet waarin evenementen van Gebouw-T worden uitgelicht en een paar keer per
jaar een verdiepend artikel over specifieke shows of festivals (o.a. de heropening en PopMonument
2021). Met muziekblad OOR plaatsen we tweemaandelijks een advertentie van ons programma en
zijn we onderdeel van Club OOR waarbij lezers gratis naar geselecteerde shows kunnen in poppodia.
Dat laatstgenoemde lag vanwege de lockdowns stil en wordt in 2022 weer opgestart.
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Er is eind 2021 ook een hernieuwde start gemaakt met T-On Air. Het radioprogramma op
ZuidWestFM (regionale zender). De bedoeling is dat Gebouw-T een prominentere rol krijgt in het
programma en zelf meer betrokken wordt bij de inhoudt. Dit is verbeterd, een evaluatie volgt nog.
De eerder benoemde plaatsing van onze programmaboekjes op de bestellingen van NewYork Pizza is
ook een samenwerking gestart eind 2021. Mede door de nieuwe lockdown is dit nog niet intensief
gebruikt.
Vrijwillige verhalen
Een klein item op de sociale media om onze vrijwilligers extra aandacht te geven. Elke vrijwilliger
vertelt zijn of haar verhaal. Waarom is diegene vrijwilliger geworden bij Gebouw-T en waarom maakt
Gebouw-T voor hen een plek om te koesteren?
Outdoor campagnes (A0-borden, posters)
In 2020 zijn verschillende A0-campagnes ingezet. De A0-campagnes zijn via Centercom ingezet in
Bergen op Zoom met doel om, ook in coronatijd, publieke zichtbaarheid van Gebouw-T te behouden.
Naast de Gebouw-T Leeft campagne, heeft een campagne gedraaid met de ‘Welkom terug-shows’.
(Online) advertenties
In 2021 is geadverteerd via:
• Facebook advertising
• Instagram advertising
• Google Adwords (Grants & betaald account)
• Indebuurt Bergen op Zoom
• OOR Magazine
• Soundz
• ZuidwestTV
Met het Google Grants account kan vrij geadverteerd worden via Google Search. Omdat wij door de
beperkingen van Grants de effectiviteit van deze campagnes steeds zien teruglopen, voeren wij ook
betaalde campagnes uit via Google Ads.
Social media
Gebouw-T heeft 13.219 (+0,1%) volgers op Facebook en 3.417 volgers op Instagram (+8%). De focus
ligt op Facebook en Instagram als social media kanalen. Hier bevindt het merendeel van de
doelgroep. In 2021 is Youtube intensiever ingezet omdat het livestreamen steeds meer van belang
werd. Ook wordt Spotify ingezet voor de betrokkenheid richting bezoekers. Denk hierbij aan playlists
van artiesten die komen en muziek van onze eigen programmeurs en ambassadeurs.
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7. Subsidiënten & sponsoren
7.1 Gemeente Bergen op Zoom
De gemeente is initiator van Gebouw-T. Onze stichting heeft een huurrelatie met de afdeling
vastgoed en subsidie en een daarbij behorende prestatieovereenkomst met team
cultuur/vrijetijdseconomie. Gebouw-T werkt op diverse wijzen (inhoudelijk) samen met de
gemeente: Sena European Guitar Award, het RIF (Regionaal Investering fonds) en Eventum project
samen met Curio en omroep ZuidWestTV. Maar ook op het gebied van duurzaamheid (kennis en
netwerk), fondswerving en subsidies op landelijk en provinciaal niveau.

7.2 Curio
Curio (voorheen ROC West-Brabant) is een belangrijke stakeholder, samenwerkingspartner en
huurder van (een deel van) Gebouw-T. De Rabozaal wordt in combinatie met de bovenfoyer (T-Up)
en de oefenruimtes veelvuldig gebruikt door Curio. De zogenaamde carrousel, tweedejaars
studenten, lopen live mee met diverse producties. Hoewel in 2021 veel niet is doorgegaan, hebben
de studenten toch mee kunnen draaien met een aantal live evenementen en livestreams. De
praktijklessen (in Gebouw-T) gingen gedurende de lockdowns grotendeels wel door, zij het in
mindere mate, met kleinere groepen en op afstand.

7.3 Sponsoren
De Rabobank is onze hoofdsponsor sinds de oprichting in 2011. Rabobank loopt volop mee in onze
promoties: van de website en narrowcasting tot het programmaboekje en naamgever van onze zaal,
maar ook ten aanzien van de Rabo actieconcerten en het faciliteren van relaties van de Rabobank via
de verschillende evenementen. Rabobank Zuidwest-Brabant is een belangrijke sponsor en founder
voor Gebouw-T.
Daarnaast zijn de belangrijkste sponsoren en partners: Datamex, Stadlander, Culinair Vleghels en De
Waterput. Voor het Op de T-Festival, ons buitenfestival op Hemelvaartsdag, is Hypodomus
verbonden als hoofdsponsor en zijn Saver, De Kringloper, Markiezaat Container Terminal,
Natuurpodium Brabantse Wal sponsoren.
Onder de naam T-lab koppelen wij het bedrijfsleven en jongeren waaronder scholieren en studenten
aan elkaar. Door middel van interactieve en inspirerend sessies wordt kennis gemaakt met het
bedrijfsleven en de toekomstige werknemers en de gewenste competentie. Dit project wordt
ondersteund door DSV, Mepavex en R.S.G. ’t Rijks.

7.4 Fondsen
Gebouw-T heeft bij het landelijke Fonds Podiumkunsten, vanwege haar prestaties, de zogenaamde
kernpodium A-status. Een status die doorgaans alleen wordt gegeven aan poppodia die gevestigd zijn
in steden met meer dan 100.000 inwoners. De Kernpodium-regeling is sinds september 2020 de
Podiumstartregeling geworden. Door deze regeling en bijbehorende subsidie zijn wij in staat om
talentvolle en risicovollere bands (artistieke bands en DJ’s) te boeken en krijgen de zogenaamde midcareer bands de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Tijdens de coronacrisis mocht deze
Podiumstartregeling ook ingezet worden voor streamingevents zodat artiesten ook tijdens complete
lockdowns een podium konden krijgen. Gebouw-T heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt door
streams met onder andere Sandra van Nieuwland en Leif de Leeuw.
Steunmaatregelen coronacrisis
Gebouw-T kon het afgelopen jaar gebruikmaken van verschillende regelingen vanuit de overheid om
de opgelopen schade te compenseren. Via de NOW-regelingen werden een deel van de
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personeelskosten gedekt en vanuit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) werden de vaste lasten
van Gebouw-T zoals huur- en energiekosten gedekt. De gemeente Bergen op Zoom heeft de
zogenaamde Noodfonds Corona Cultuur subsidie opgezet waardoor we het negatieve exploitatie
saldo kunnen indienen. Hierdoor hoeven we dit jaar niet in te leveren op de zeer noodzakelijke
reserves.
Kickstart Cultuurfonds
Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds opgericht in de coronacrisis. In 2020 is hier een eerste
aanvraag voor gedaan welke gehonoreerd was. Deze richtte zich voor Gebouw-T op aanpassingen
aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat we publiek veilig(er) konden ontvangen en
voorstellingen en tentoonstellingen coronaproof konden plaatsvinden. Vanwege de aanhoudende
coronacrisis werd een tweede aanvraagronde opengesteld waar Gebouw-T wederom succesvol een
aanvraag deed. Ditmaal voor onder andere extra mobiele bars die bij intieme concerten ingezet
konden worden, aanpassingen aan de kleedkamers, nieuwe tafeltjes op het balkon en de inzet van
extra gastvrouwen en -heren.

7.5 Business Club en VrienT van T
De Business Club biedt het bedrijfsleven de unieke mogelijkheid om informeel te netwerken. Speciaal
voor hen is de Business Club in het leven geroepen. Een Business Member ontvangt een zogenaamd
Gold of Silver lidmaatschap en diverse exclusieve uitnodigingen voor speciale evenementen, zoals de
High-T en PopMonument. Per 31-12-2021 zijn 80 bedrijven actief als Business Club Member, wat een
daling van 6 % ten opzichte van 2020 betekent. De coronacrisis heeft dus ook een negatieve invloed
op het aantal Business Club leden.
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VrienT van T is ons loyaliteitsprogramma voor vaste bezoekers van Gebouw-T. Voor een vast bedrag
per jaar van € 39,95 krijgt men de volgende voordelen:
• 25% korting op alle muziekliefhebbers concerten en feesten; dit zijn gemiddeld 20 à 25
concerten per jaar;
• 1x per jaar ontvangt men een uitnodiging voor een gratis feest/ concert, voor de VrienT en
een introducé;
• Voorrang bij de kaartverkoop van populaire concerten en festivals;
• Een exclusieve uitnodiging voor het T-Gesprek;
• Het 10 jaar Gebouw-T t-shirt en magazine
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8. Horeca
8.1 Horeca
Dit jaar hebben we wanneer het kon in corona setting gedraaid. Via de QR code konden drankjes
besteld worden die door het barpersoneel aan de tafel werden bezorgd. Altijd is een weg gezocht om
wanneer het kon open te zijn met de bar. Maar er is natuurlijk wel veel minder omzet gedraaid dan
in normale jaren, ongeveer een derde ten opzichte van 2019.
In verband met ruimte in de planning hebben we op een duurzame manier de bar in de zaal kunnen
opleuken. Door middel van oude deuren, in zelfde stijl als ons café, is de zaalbar voorzien van een
nieuw gezicht en indeling die ook goed aansluit in betere werkplekken voor de Pin-Only
verkooppunten.
Met behulp van het Kickstart Cultuurfonds hebben we aantal corona-aanpassingen kunnen
doorvoeren, zoals zitjes op het balkon en mobiele bars zodat we de bezoekers goed konden spreiden
door het gebouw.

8.2 Horecapersoneel
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van het beroepsteam met Peter Janssen als
Horeca Coördinator en een team van barhoofden en eventcoördinatoren. Er is een uitgebreid
horecamedewerkerboek voor alle eventmedewerkers. Jaarlijks worden er cursussen sociale hygiëne,
gastvriendelijkheid en introductieworkshops georganiseerd. Het merendeel van de horecataken
wordt uitgevoerd door de vrijwilligers. Op incidentele basis worden er mensen ingehuurd voor
voornamelijk nachtdiensten die druk bezocht worden.
Het doel is om de competenties van de vrijwilligers te verbeteren en hen ook meer te betrekken bij
het management en het organiseren van evenementen. Een punt van aandacht is de aanwas van
jonge vrijwilligers. Om dit te realiseren wordt er via de scholen in het voortgezet onderwijs
geprobeerd te werven en via het te vormen jongerenplatform willen we jongeren een duidelijke plek
geven in de organisatie.
Er is een vrijwilligerswiki ontwikkeld waarmee de vrijwillige medewerker relevante informatie snel
kan opzoeken binnen haar eigen web omgeving.

30

9. Financiën
In 2021 is het exploitatieresultaat nihil ten opzichte van een batig saldo van 83.059 euro in 2020.
Kijkend naar de baten:
• De eigen baten zijn gestegen van 191k naar 249k (daling van 58k).
• De subsidies zijn gestegen van 812k naar 897k (stijging van 85k).
• De aanvullend verkregen subsidies hebben dus bijgedragen aan nihil resultaat en was ook
deels (109k) voor de dienstverlening voor 3HO/De Maagd.
Kijkend naar de lasten:
• Doelstellingen en inkoopwaarde zijn gestegen door de toename van activiteiten, namelijk
van 67k naar 241k.
Vanuit de landelijke overheid zijn diverse steunmaatregelen zoals de TOGS, TVL en NOW ontvangen
die dit grotendeels hebben gecompenseerd. Het gemeentelijke corona steunfonds heeft ervoor
gezorgd dat exploitatie saldo nihil is.
In 2021 is een deel van de jaarlijkse exploitatiesubsidie á 150.000 euro van Gemeente Bergen op
Zoom komen te vervallen door de hoge gemeentelijke schuldenlast wat leidt tot bezuinigingen. Deze
tijdelijke voorziening liep van 2017 tot 2021 en is gecreëerd omdat er bij de start een aantal
aannames, waaronder afschrijvingslasten en security kosten, niet zijn opgenomen of te laag zijn
ingeschat in het 2e haalbaarheidsonderzoek van de gemeente.
Het nihil resultaat is behaald door aanvullend ontvangen subsidies. Het werkkapitaal is gestegen naar
75.000 euro. De bestemmingsreserve continuïteit bedraagt 148.000 euro. Door het bestuur is een
inschatting gemaakt dat dit bedrag minimaal benodigd is om de continuïteit van de stichting te
waarborgen, maar benadrukt dat dit waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. Dit ook ter compensatie
voor het wegvallen van een deel (150.000 euro) van de exploitatiesubsidie en transitiekosten.
Voor 2022 wordt een verlies van circa 99.000 euro begroot middels de aangepaste
exploitatiebegroting. Binnen de stichting zijn er in 2022 nog voldoende reserves aanwezig in het
werkkapitaal en vermogen om dit te financieren maar voor de jaren daarna wordt het kritisch. De
stichting werkt nauw samen met theater de Maagd (3HO), thans onderdeel van Gemeente Bergen op
Zoom, Curio en het bedrijfsleven. De verwachting is dat in september 2022 er één nieuwe organisatie
is voor de Podiumkunsten die het theater en het poppodium exploiteert.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2021.
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Key Performance Indicator
De volgende parameters worden nu maandelijks gemeten:
• Actuals vs. budget exploitatie;
• Overzicht uitgevoerde en geplande investeringen conform investeringslijst;
• Liquiditeit begroting.
De volgende parameters meten wij per kwartaal:
• Ziekteverzuim beroepsteam, aantal vrijwilligers, gewerkte uren en prognose;
• Aantal betaalde events en betalende bezoekers;
• Aantal vrijwilligers, gewerkte uren en prognose;
• Gages vs. recettes;
• Directe kosten van een evenement;
• Horeca omzet per bezoeker;
• Horeca marge per bezoeker;
• Zichtbaarheid in de (social) media, Facebook, Instagram, nieuwsbrief volgers, website bezoek
en kijkers van livestreams.
Op evenementniveau hebben wij overzicht (out of pocket) van uitgaven, gages, inhuur personeel,
hospitality, inkoop horeca en inkomsten zoals recette, horeca omzet en kernpodium subsidie.

10. Uitdagingen, effecten en conclusies
10.1 Conclusie
Het jaar 2021 is een coronajaar gebleken met al haar varianten en met vele productionele en
financiële uitdagingen en het constant schakelen van naar 80 naar 100 en naar geen bezoekers, dan
weer plotsklaps dicht en toch weer open voor 30 bezoekers met 2G, 3G en ook nog 1G. Als team
hebben wij constant geschakeld en door onze korte lijnen, betrokkenheid en onderling vertrouwen
om er samen wat van te maken, hebben wij toch nog heel veel kunnen organiseren.
•
•
•
•
•

4.499 bezoeken aan alle activiteiten waarvan naar schatting tussen 70% afkomstig is uit de
gemeente Bergen op Zoom;
Product en marktontwikkeling: 25 (live)streams voor 13.928 unieke kijkers, bedrijfsleven;
PopMonument: een inspirerende corona-editie;
Het enthousiaste en brede vrijwilligerskader met veel gemotiveerde en klantvriendelijke
medewerkers vormt de basis van ons succes;
Young Creations 2.0, doorontwikkeling van ons jongerenplatform voor en door jongeren voor
vraaggericht- en nieuwe aanbod en initiatieven.
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10.2 Citymarketing en economisch effect
In 2020 lag het aantal registreerde bezoekers afkomstig uit de gemeente Bergen op Zoom significant
hoger dan in de voorgaande jaren. Uit een eerste analyse komt naar voren dat tenminste 70% van
alle bezoekers in 2020 uit de gemeente Bergen op Zoom komt, tegen 55% in 2019. Dit is goed te
verklaren vanwege het kleine aantal activiteiten, de gereduceerde capaciteit van Gebouw-T én de
landelijke oproep om reizen te beperken. Inwoners van de stad zoeken het dus dichterbij. Verder
komen relatief veel bezoekers uit (Noord-)België en bijvoorbeeld de Randstad. Voor deze mensen is
een bezoek aan Gebouw-T een (her)nieuw(d)e kennismaking met de stad. Dit leidt tot een toename
van de besteding in de stad, door bijvoorbeeld een bezoek aan restaurants en cafés in de omgeving.
Een mooi voorbeeld van een samenwerking met de lokale horeca is het T-Diner, waarmee Gebouw-T
bezoekers een compleet avondje uit biedt. In samenwerking met drie restaurants in Bergen op Zoom
bieden wij het T-Diner aan tijdens het aankoopproces van een concertkaartje. Ditzelfde principe
wordt gedaan met hotels in Bergen op Zoom. Voor een vaste prijs per 2 personen wordt een 2persoonskamer inclusief ontbijt gereserveerd.
De deelnemende restaurants in 2021 waren:
• Restaurant La Pucelle
• Restaurant 1397 (voorheen Hemingway)
• Restaurant De Stadsburger
Deelnemende hotels in 2021:
• Grand Hotel De Draak

10.3 Verduurzaming
In 2021 hebben we onze duurzaamheidsdoelstellingen gecontinueerd. We zamelen nog steeds zo
veel mogelijk ons afval in mono stromen. In onze sanitaire voorzieningen hebben alle wastafels
drukknoppen gekregen om waterverspilling tegen te gaan. Ook hebben we geïnvesteerd in duurzame
glazenspoeling. We zijn aangesloten bij Green Stages in het convenant Zuid. Hierbij zitten diverse
culturele organisaties uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Voor de nabije toekomst zijn er
plannen om het systeem van luchtverversing automatisch te laten reguleren op basis van de planning
aan evenementen.

11. Toekomstverwachting
Verwachte gang van zaken in 2022:
• Realisatie van de nieuwe organisatie Gebouw-T en De Maagd in een zogenaamde multihelix
concept. De organisatie voorbereiden en betrekken bij dit proces;
• Nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten initiëren en doorvoeren zoals T-lab, Young
Creations: jongerenplatform waarbij jongeren creativiteit en innovatie inzetten en we
verbindingen maken met het bedrijfsleven en het ontwikkeling en realisatie van een
traineeship programma;
• Actieve deelname aan het project RIF/Smart Engineering samen met Curio en het
bedrijfsleven;
• Implementatie van de nieuwe administratie systematiek en analysetools zoals ShowFigures;
• Uitvoeren van onze strategie met betrekking tot de financieringsmix en relatieontwikkelingsstrategie;
• Analyseren en handelen naar (nadelige) effecten van COVID-19 en de stijgende kosten
(inflatie);
• Werken aan inclusie, diversiteit, onderdeel van Governance Code Cultuur.
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Bijlage A. Online Enquête Gebouw-T 2021
Begin 2022 is er een enquête gehouden om de klanttevredenheid van de doelgroep van Gebouw-T te
onderzoeken. De enquête is verzonden naar alle kaartkopers en de enquête heeft deel uitgemaakt
van de wekelijkse nieuwsbrief. Via de sociale mediakanalen van Gebouw-T konden alle betrokken
personen een aangepaste versie van de enquête beantwoorden, waarna ze indien gewenst, de
volledige enquête ook in konden vullen.

Volledige enquête
De volledige enquête bestond dit jaar uit 25 vragen, dit is minder dan voorgaande jaren, de enquête
is ingekort om de bereidheid voor het volledig invullen van de vragenlijst bij de respondenten te
verhogen. 246 individuen hebben de enquête volledig ingevuld.

Bezoeken aan Gebouw-T
Heb jij in 2021 minimaal één evenement in Gebouw-T bezocht?
11%

Ja
Nee

89%
Percentage bezoek aan Gebouw-T 2021.

De eerste vraag die aan elke respondent gesteld is, is de vraag of ze een bezoek aan Gebouw-T
hebben gebracht in 2021. De grote meerderheid heeft ondanks alles, een evenement in Gebouw-T
bezocht. Het percentage respondenten dat Gebouw-T in 2021 heeft bezocht, is hoger dan het
percentage van 2020.
Waarom heb je in 2021 Gebouw-T niet bezocht?
Aan iedereen die heeft gezegd niet in Gebouw-T te zijn geweest, is de vraag “Waarom heb je in 2021
Gebouw-T niet bezocht?” gesteld. De meeste antwoorden waren gerelateerd aan alle maatregelen
met betrekking tot Covid-19. Dit houdt in dat de respondent niet tot een QR-code beschikt, in
quarantaine zat tijdens een evenement, of de respondent heeft Gebouw-T niet bezocht in verband
met de verplaatsingen en aflassingen van verschillende evenementen. Vier respondenten hebben
aangeven Gebouw-T niet bezocht te hebben omdat zij niet tevreden waren over het aanbod aan
evenementen.
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Hoe vaak heb je in 2021 een evenement bij Gebouw-T bezocht?

Aantal respondenten

120

102

100
75

80
60
40

22

20

Vier tot vijf keer

Zes of meer keer

20
0
Eén keer

Twee tot drie keer

Aantal bezoeken aan Gebouw-T
Aantal bezoeken aan Gebouw-T in 2021.

Van alle respondenten die in 2021 Gebouw-T hebben bezocht, deden de meeste dit één keer. Twintig
respondenten hebben Gebouw-T in 2021 zes of meer keer bezocht, dit is in verhouding vergelijkbaar
met voorgaande jaren.
Welke soort evenementen heb je in 2021 bezocht bij Gebouw-T? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal respondenten

250
200

194

150
100
50

22

34
7

14

jamsessies

Themafeesten en/of
clubavonden

0
concerten

muziekquizzen

Festivals

Soort evenement
Meest bezochte soorten evenementen 2021.

Vergelijkbaar met andere jaren, zijn de concerten het meest populair, hiervan is ook het aanbod het
grootst. De Jamsessies (T-Sessies) zijn het minst bezocht, ook dit is vergelijkbaar met voorgaande
jaren. In totaal hebben 219 respondenten deze vraag beantwoord.
Geef de volgende faciliteiten binnen Gebouw-T een cijfer.
Aan alle respondenten die Gebouw-T in 2021 bezocht hebben, is gevraagd om verschillende
faciliteiten te beoordelen met een cijfer van 1 tot en met 5. Er was ook een optie “niet van
toepassing” mocht een respondent geen gebruik hebben gemaakt van alle faciliteiten. De
gemiddelde cijfers zijn:
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Toiletten

4,3

Parkeergelegenheid

3,8

Faciliteit

Licht en geluid

4,5

Garderobe

4,3

Entrée

4,3

Café en Voyer

4,3

Bar

4,4
3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Gemiddelde score
Beoordeling faciliteiten Gebouw-T 2021.

Zoals vergelijkbaar met voorgaande klantonderzoeken wordt de parkeergelegenheid het laagste
beoordeeld, de respondenten zijn het meest positief over de faciliteiten: bar en licht en geluid.
Wat vond je van de service van ons personeel?
Aan alle respondenten die Gebouw-T in 2021 bezocht hebben, is gevraagd om de service van de
medewerkers te beoordelen met een cijfer van 1 tot en met 5. Er was ook een optie “niet van
toepassing” mocht een respondent geen gebruik hebben gemaakt van alle faciliteiten.
De respondenten hebben de service van de volgende medewerkers beoordeeld: Het barpersoneel,
de beveiliging, het garderobepersoneel, medewerker kaartverkoop en het scanpersoneel. Gemiddeld
kreeg de service van de medewerkers van elke afdeling een 4,5 van 5. Dit laat zien dat de bezoekers
van Gebouw-T erg tevreden zijn over de service van het personeel in het algemeen.
Was een van de evenementen die je hebt bezocht in 2021 een 'seated' evenement? (Een 'seated'
evenement is een evenement waarbij zitplaatsen verplicht zijn)

41%
Ja
Nee
59%

Percentage bezoek seated evenementen 2021.

Gedurende 2021 zijn er verschillende seated evenementen in Gebouw-T georganiseerd. De
meerderheid van de respondenten, heeft minimaal één keer een seated evenement bezocht in 2021.
Van de 129 respondenten die een seated evenement heeft bezocht, vindt 67% dat er seated
evenementen moeten blijven, ook als er geen Covid-19 gerelateerde maatregelen meer van
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toepassing zijn. Velen hebben echter aangegeven dat het wel van het genre artiest afhangt, of dat ze
graag een combinatie zouden zien van een seated en een normaal evenement. Dit vergroot de
toegankelijkheid van Gebouw-T voor bepaalde bezoekers.

Livestreams
Heb jij in 2021 minimaal één livestream van Gebouw-T gekeken?
Aan alle respondenten is de vraag gesteld of zij in het afgelopen jaar een livestream van Gebouw-T
hebben gekeken.

22%

Ja
Nee

78%

Percentage bekeken livestreams 2021.

In totaal heeft maar 22% van de respondenten heeft een livestream van Gebouw-T bekeken. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen in het algemeen liever geen livestreams bekijken.
De meeste mensen prefereren een offline-ervaring. Dit kwam ook naar boven bij de vraag “Vind jij
dat we (soms) livestreams moeten behouden, ook als er geen Covid-19 maatregelen meer zijn?”.
Slechts 40% vindt dat livestreams moeten blijven, 3,5% stelde een combinatie van een livestream en
een normaal evenement voor.

Communicatie
Alle respondenten hebben vragen beantwoord met betrekking tot de communicatie vanuit GebouwT naar de klant.
Via welk medium blijf je graag op de hoogte van evenementen in Gebouw-T?

37

Aantal rsepondenten
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Media
Informatieverspreiding via verschillende media 2021.

Opnieuw blijkt de nieuwsbrief weer de belangrijkste vorm van informatieverstrekking te zijn, gevolgd
door de website en de sociale mediakanalen van Gebouw-T. Dit is vergelijkbaar met het resultaat van
het klantonderzoek van vorig jaar. Er heeft één respondent aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in
evenementen bij Gebouw-T en voor één respondent zijn de acties en samenwerkingen met andere
organisaties erg belangrijk.
Hoe duidelijk vind je de informatie, die je in 2021 van Gebouw-T ontvangen hebt, over de volgende
onderwerpen? (1 = zeer onduidelijk, 5 = zeer duidelijk)
Aan alle respondenten die Gebouw-T in 2021 bezocht hebben, is gevraagd om verkregen informatie
van Gebouw-T te beoordelen op duidelijkheid met een cijfer van 1 tot en met 5. Er was ook een optie
“niet van toepassing” mocht een respondent geen behoefte hebben aan informatie over een bepaald
onderwerp.

Informatie onderwerp

(Aanmelden als) vrijwilliger

Verplaatste of afgelaste concerten en evenementen

Komende concerten en evenementen

Covid-19 gerelateerde maatregelen
3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Gemiddelde beoordeling
Duidelijkheid informatie per onderwerp.
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De duidelijkheid van de informatie over het aanmelden als vrijwilliger is het laagst beoordeeld.
Hierbij heeft echter een groot aantal respondenten “niet van toepassing” ingevuld, namelijk: 47%. Dit
is aanzienlijk meer dan bij de andere onderwerpen, daar is de optie “niet van toepassing” gemiddeld
maar door 6% van de respondenten gebruikt.

Algemene vragen
Tot slot hebben de respondenten een aantal algemene vragen beantwoord.
Binnen welke leeftijdscategorie val je?
100
88

90

Aantal respondenten

80

74

70
60
50
40

39

34

30
20
10

8
2

1

15 - 20

21 - 24

0
25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65+

Leeftijdscategorieën
Leeftijdscategorie respondenten 2021.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt tussen de 45 en 64. Dit beeld is vergelijkbaar met
vorige klantonderzoeken. De enquête wordt niet vaak ingevuld door mensen tussen de 15 en 24 jaar.
Het is mogelijk dat deze individuen de enquête minder snel vinden, of zij zijn minder geïnteresseerd
in Gebouw-T. Er zijn verschillende projecten (zoals bijvoorbeeld Young Creations en Skrrt Skrrt) aan
de gang, die zich bezighouden met het betrekken van deze doelgroep.
In welke gemeente/regio woon je?
Alle respondenten hebben een gemeente of regio ingevuld waar ze momenteel wonen. Dit zorgt
voor een overzicht van het geochrafische werkgebied van Gebouw-T. Om dit overzicht nog
duidelijker te maken, zijn alle plaatsen ingevoerd op: https://nl.batchgeo.com. Hierdoor ontstaat er
een kaart, met daarop alle steden gemarkeerd.

39

Geografisch werkgebied Gebouw-T 2021.

Wat is je favoriete muziekgenre?
De repondenten zijn allemaal gevraag naar hun favoriete muziekgenre. Niet elke repondent heeft
deze vraag beantwoord, sommige repondenten hebben meerdere genres benoemd. De antwoorden
zijn verwerkt in een woordwolk. Des te groter de genre, de te vaker die genre is genoemd door de
respondenten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om in het komende jaar de respondenten
vaker een bezoek aan Gebouw-T te laten brengen.

Woordwolk favoriete muziekgenre respondenten 2021.

Wie zou je in de toekomst graag in Gebouw-T willen zien optreden?
De repondenten zijn allemaal gevraag een of meerdere artiesen, wie ze willen zien in Gebouw-T. Niet
elke repondent heeft deze vraag beantwoord. De antwoorden zijn verwerkt in een ‘wordcloud’. Des
te groter de artiest, de te vaker die artiest is genoemd door de respondenten. Deze gegevens kunnen
gebruikt worden om in het komende jaar de respondenten vaker een bezoek aan Gebouw-T te laten
brengen.
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Woordwolk gewenste artiesten in Gebouw-T.

Enquête via social media
Via de sociale mediakanalen had elke volger de optie om de aangepaste versie van de enquête in te
vullen. Dit was niet eerder op deze manier gedaan. Via Instagram vulde 82 respondenten (een deel
van) de vragenlijst in. De aangepaste sociale media enquête bestond uit 3 vragen.

Instagram
Op Instagram zijn dezelfde vragen gesteld als op Facebook, in dit geval konden wel alle vragen
beantwoord worden. In totaal hebben 82 respondenten via Instagram minimaal één vraag van de
enquête beantwoordt.
Vraag 1: “Heb je vorig jaar een concert in Gebouw-T bezocht?”
De meerderheid van de respondenten heeft een evenement bezocht in Gebouw-T in 2021, namelijk
61%. Daarnaast heeft 35% aangegeven niet in Gebouw-T te zijn geweest en er zijn drie respondenten
die de eerste vraag niet beantwoord hebben.
Vraag 2: Binnen welke leeftijdscategorie val je?
De gemiddelde leeftijd van de 60 respondenten die de vraag hebben beantwoord, is 30 jaar oud.
Vraag 3: Wie heb je vorig jaar in Gebouw-T gezien, of zou je graag willen zien?
De antwoorden van deze vraag zijn verwerkt in een woordwolk. De naam ‘Blaudzun’ is het grootst
afgebeeld. Deze naam is het vaakst opgegeven.
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Vraag 3 sociale media enquête Instagram.
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Bijlage B Kwantitatieve gegevens 2021
Naar aanleiding van de subsidievoorwaarden van de gemeente Bergen op Zoom.
A. Het streefaantal voor activiteiten (concerten of dance-events) bedraagt op jaarbasis voor 2021 is
110. Resultaat in 2021: 45 professionele- en amateurproducties.
Kengetallen: aantal bezoekers per stijl:
Genre
Pop
Rock/alternative
Hiphop/urban
Jazz/funk/soul
Blues
Singer/songwriter
Classic rock/tribute
Dance/themafeest
Kind/jeugd
Overige incl. festivals5

737
1361
316
183
438
113
798
860
170
556
5.532

Indeling: lokale/regionale/(inter)nationale uitstraling
Kengetal: totaal aantal acts versus aantallen acts uit de regio
Resultaat: 117 acts (bands/dj’s/mc’s/acts):
In totaal 111 bands, waarvan 9 buitenlands.
In totaal 16 dj’s/mc’s, waarvan geen buitenlands.

5

Inclusief PopMonument
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Gemiddeld aantal
bezoekers per event
Aantal betalende
bezoeken
Online website bezoek
Aantal geregistreerde
bezoekers
Aantal geregistreerde
bezoekers die ticket
hebben gekocht
Aantal nieuwsbrief
abonnees

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

249

261

255

248

297

145

123

22.676

22.446

21.992

23.557

22.237

3.542

4.779

163.944

170.743

185.680

174.986

188.180

103.557

110.845

17.255

20.058

25.254

22.257

21.237

4.499

5.532

13.758

16.015

19.479

20.905

21.237

4.499

5.532

6.724

7.966

7.324

7.289

7.002

7.000

7.300

Toelichting op de bovenstaande cijfers
Ongeveer 70% van de geregistreerde bezoekers komt uit de gemeente Bergen op Zoom. Dat is
vergelijkbaar met 2020 maar flink hoger dan 2019 toen het nog 55% betrof. Dit is goed te verklaren
vanwege het kleine aantal activiteiten, de gereduceerde capaciteit van Gebouw-T én de landelijke
oproep om reizen te beperken. Inwoners van de stad zoeken het dus dichterbij. De inschatting van de
herkomst van bezoekers wordt bemoeilijkt door de AVG-regelgeving. Bij het aankopen van tickets
mogen wij slechts het minimale aantal gegevens vragen.

D. Het poppodium verhuurt oefen- en opnameruimtes.
E. Kengetal: het aantal verhuringen per jaar
Kengetal: het aantal opnameproducties per jaar
Resultaat:
• Totale verhuring ten behoeve van oefenruimtes en opnamestudio inclusief CURIO
Totaal: 240 dagdelen
F. Het poppodium organiseert clinics, jamsessies en uitwisselingen.
G. Kengetal: aantallen per soort
Resultaat:
• 5 T-sessies (3x live, 2x livestream) met in totaal circa 90 actieve muzikanten;
• 51 x lessen ten behoeve van de Popschool en geluidsstudio demo’s;
• Voorbereiding Rijks Music Awards;
• SEGA evenement;
• 210 dagdelen verhuur aan Curio;
• 30 x sessie Popschool en Curio (oefenruimte en op het podium);
• 5 x Conservatorium van Amsterdam, Codarts Rotterdam en Rockacademie Tilburg;
H. Het poppodium heeft diverse overleggen
Kengetal:
• 5 x overleggen met T-Strijd jury;
• 4 x bijeenkomsten met alle Gebouw-T vrijwilligers;
• 4 x educatie bijeenkomst t.b.v. vrijwilligers;
• 2 x introductie bijeenkomsten;
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4 x bijeenkomst voor het Op de T festival (alternatief Radio Op De T);
8 x projectteam PopMonument;
7 x overleg bestuur PopMonument;
Wekelijks meerdere overleggen met diverse organisatoren door de programmeur en de
zakelijk leider (vaak bilateraal)

I. Het poppodium organiseert een programmaplatform
Resultaat: bilaterale gesprekken met diverse organistoren, ongeveer 20x per jaar, waaronder
theater De Maagd, JazzBoZ, Focus Events, Bluesroute, Bergs Bluesfestival en PopMonument.
Kengetal: het marketingoverleg
• 3 x marketingoverleg onder leiding van PR/marketingmedewerker met zowel vrijwilligers als
externen; resultaten hiervan zijn onder andere het T-Diner (samenwerking restaurants),
uitwerking promotieacties.
• Diverse marketingacties met Rabobank.
Het poppodium biedt ook plaats aan het lokale, culturele veld, dat niet noodzakelijk pop-gerelateerd
is, maar wel voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Kengetal: aantal verhuringen: 8 x (waarvan 5 x afgelast)
• 8x bijeenkomsten/congressen/cultuurbijeenkomsten.
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