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 1. INLEIDING 
 
Seizoen VIJF is achter de rug en dat heeft de regio geweten! Met vijf bijzondere evenementen 
én een jubileumboek is dit feestelijke moment niet onopgemerkt gebleven. Concreet 
organiseerde De Kroepoekfabriek afgelopen jaar 90 concerten, 13 unieke evenementen en 109 
educatieve projecten. De evenementen konden succesvol plaatsvinden dankzij ruim 85 
vrijwilligers (de Kroe), 15 maatschappelijke stagiairs (de Masters), zes fulltime stagiairs, zeven 
(parttime) vaste medewerkers (4,9FTE), vijf vrijwillige bestuursleden, 111 betrokken sponsors, 
vier fondsen en natuurlijk de gemeente Vlaardingen.  
 
De Kroepoekfabriek is volgens velen niet meer weg te denken uit het culturele, regionale veld. 
Omliggende steden komen nieuwsgierig om een hoekje kijken en ook landelijk is men benieuwd hoe 
we dat hier voor elkaar boksen met elkaar. Met trots programmeren we een goed, jong en gewenst 
muziekprogramma, talentontwikkeling voor én achter de schermen en breed en creatief denken om - 
ondanks de bezuinigingen en bijkomende uitdagingen - het culturele doel te blijven behalen.  
 
De gewenste prestaties die zijn afgesproken met de gemeente Vlaardingen zijn behaald. De financiële 
resultaten blijven de stichting echter zorgen baren. Door de samenwerking met de Stadsgehoorzaal is 
het negatieve resultaat € -11.912. Zonder de samenwerking met de Stadsgehoorzaal zou het resultaat 
€ - 200.458 zijn. De continuïteit kan zonder de samenwerking met de Stadsgehoorzaal niet worden 
gegarandeerd. Deze zorg is ook dit jaar meerdere malen besproken met de wethouders en schriftelijk 
en mondeling besproken met de gemeenteraad. In hoofdstuk 8 zetten we onze zorgen nog een keer 
op een rij en geven we aan welke acties we hierop ondernemen.  
 
De Kroepoekfabriek voorziet in een grote behoefte en levert bijna dagelijks een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van de stad én aan de mensen die er wonen. Voor de inwoners (publiek, artiesten 
en vrijwillig personeel) werken we via muziek aan talentontwikkeling, unieke ervaringen, 
zelfvertrouwen, netwerk en werkervaring. Voor de ontwikkeling van de stad doen we dit door als jong 
cultuurbedrijf een goed en gewenst muziekprogramma aan te bieden en een verbindende, 
ondernemende en innoverende rol aan te nemen in het culturele, maatschappelijke en economische 
veld. Met onze missie dragen we bij aan de aantrekkelijke stad (die zijn inwoners aan de stad 
verbindt) en aan een stad die gezien wordt in het hele land. Met onze manier van werken willen we 
ons publiek, de artiesten, het team en alle financiers een bijzondere beleving bieden, die hen voor 
lange tijd positief beïnvloedt.  
 
En dit willen we kunnen blijven doen. Hét doel van De Kroepoekfabriek voor 2017 is bouwen aan 
stabiele situatie. Alleen dan kunnen we al die talenten helpen ontwikkelen, en vele mensen uit de 
regio enthousiast maken en houden voor popmuziek én daarmee de stad. 
 
Veel leesplezier gewenst!  
 
Namens het hele team, bestuur en de Kroe,  
 
Renske Verbeek 
Directeur 
 

 
Bron: Groot Vlaardingen, september 2016 
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2. ALGEMENE DOELSTELLING 

 
De Kroepoekfabriek is hét poppodium van de regio Waterweg, voor alle liefhebbers van live muziek. 
Een multidisciplinaire ontmoetingsplaats voor talent en publiek, gevestigd in een gebouw met een 
regionale uitstraling op een unieke locatie. Bovendien is het een fijne, creatieve plek, met een goed en 
breed eígen programma; in en rond het weekend worden concerten en evenementen georganiseerd 
en doordeweeks diverse projecten in het teken van talentontwikkeling, voor en achter de schermen. 
De Kroepoekfabriek kenmerkt zich daarbij door professionaliteit, enthousiasme en energie en cultureel 
ondernemerschap.  
 
MAATSCHAPPELIJK DOEL 
De Kroepoekfabriek, officieel Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen, heeft als poppodium in 
Vlaardingen een brede, maatschappelijke invloed. Het effect is duidelijk in eigen stad, maar tegelijk in 
de hele regio. Als poppodium willen we met muziekevenementen en in combinatie met 
talentontwikkeling zoveel mogelijk mensen uit de regio enthousiast maken en houden voor 
popmuziek, vóór en achter de schermen. Hiermee willen we Vlaardingen nog aantrekkelijker maken 
en de mensen gelukkiger. We zetten ons in voor een goede en prettige stad, dragen bij aan het 
leefklimaat, de woonomgeving, de sociale samenhang en leveren een bijdrage aan het culturele 
klimaat van de regio Waterweg. De culturele activiteiten zijn gericht op popmuziek en -cultuur en 
daarbij de bijbehorende ontspanning, ontplooiing, consumptie en beoefening door een breed publiek. 
De publieksparticipatie wordt bevorderd door het aanbieden van cultuureducatie aan jongeren, 
(middelbare) scholieren. Zo willen we deze jongens en meisjes, mogelijk een deel van onze 
toekomstige bezoekers, kennis laten maken met en hopelijk te prikkelen en enthousiasmeren voor 
popmuziek en alles wat hier mee samenhangt. Hierbij worden achterstandsgroepen, ofwel jongeren 
die het culturele leven en het maken en beleven van muziek niet vanzelfsprekend van huis uit mee 
krijgen, bewust betrokken.  
 
BELEIDSDOEL  
De Kroepoekfabriek heeft zoals beschreven sterke culturele, educatieve, maatschappelijke en 
economische waarden. De activiteiten op het gebied van de podiumkunsten dragen bij aan de 
kwaliteit van onze stad, aan de versterking van de sociale structuur en aan de deelname van mensen 
aan het culturele leven. Het poppodium is zodoende een belangrijk onderdeel van Vlaardingen als 
creatieve stad, waar een eigentijds cultureel klimaat bevorderlijk is voor het vestigingsklimaat van 
inwoners en bedrijven en waar een royale deelname aan het culturele en maatschappelijke leven 
kenmerkend is. 
 
RESULTAATVERWACHTING 
De Kroepoekfabriek is een professioneel poppodium dat professionele acts inkoopt. Zowel jong talent 
als ervaren artiesten, maar altijd kwalitatief hoogwaardig en professioneel. Het totaalaanbod van live 
muziek, clubavonden en jamsessies - met soms een uitstapje naar andere culturele- dan wel 
podiumkunsten - spreekt een breed publiek aan.  
De Kroepoekfabriek organiseert daarnaast culturele evenementen, zoals workshops, trainingen, 
bandwedstrijden en talentavonden, en stimuleert de actieve beoefening van uitingen van popcultuur. 
Kortom: De Kroepoekfabriek stimuleert, bevordert en ondersteunt talentontwikkeling binnen de 
(pop)culturele sector op alle mogelijke vlakken.  
 
De Kroepoekfabriek is resultaatgericht. Dat uit zich en wordt bewerkstelligd door een ondernemend 
team, dat weet waar De Kroepoekfabriek voor staat en voor gaat.  
Daarbij is De Kroepoekfabriek toegankelijk en benaderbaar en verbindend; culturele, educatieve, 
sociale en economische netwerken en waarden worden in De Kroepoekfabriek op een natuurlijke 
manier aan elkaar geknoopt. Doordat we continu op zoek zijn naar win-win situaties met onze 
stakeholders (liefhebbers, jong talent, professionele artiesten, publiek en partners) kunnen we echt 
iets bijdragen aan de ontwikkeling en beleving van artiesten, publiek en samenwerkingspartners en 
daarmee aan de maatschappij. 
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3. DE PRODUCTEN VAN DE KROEPOEKFABRIEK 

 
De Kroepoekfabriek heeft een viertal rollen, met bijbehorende activiteiten en producten. Deze zorgen 
gezamenlijk voor het behalen van de resultaten. 
 
Deze vier rollen zijn die van:  

1. poppodium, met zowel grote namen als nieuw talent op het programma (3.1); 
2. aanbieder van cultuureducatie, denk aan workshops en trainingen (3.2); 
3. producent van aanvullende evenementen (3.3); 
4. talentcoach van jongeren, op het podium en achter de schermen (3.4).  

 
 
3.1 DE KROEPOEKFABRIEK ALS POPPODIUM   
De Kroepoekfabriek biedt een kwalitatief, actueel, breed en gewenst programma, binnen het 
budgettair haalbare, met substantieel en constant publiek. Ofwel: als poppodium kopen we actuele 
muzikale acts uit de (Nederlandse) popcultuur in (met name popconcerten) en presenteren deze aan 
een breed publiek. Dankzij de technische en logistieke inrichting is het pand waarin we dit doen, 
hiervoor uitermate geschikt. Als kritische succesfactoren kent De Kroepoekfabriek draagvlak, geld, 
professionaliteit en enthousiasme. 
 
DOEL 
Het belangrijkste doel van De Kroepoekfabriek is het aanbieden van professionele en amateurshows 
voor liefhebbers van live muziek uit de omgeving. Om zo de sociale en culturele structuur van de stad 
en regio te verrijken. Voor alle activiteiten die in en door De Kroepoekfabriek plaatsvinden, geldt dat 
‘talentontwikkeling’ de verbindende factor is. De organisatie van programma wordt zoveel mogelijk 
ontwikkeld samen met de doelgroep (coproductie) en zo veel als mogelijk in samenwerking met 
andere aanbieders in de stad (draagvlak, afstemming).  
 
ACTVITEITEN  
• professioneel jongerencultuurgebouw beheren  
• vrijwilligers werven en begeleiden 
• evenementen organiseren/inkopen 
• publiciteit maken 
• kaartjes verkopen 
• evenement opbouwen, begeleiden en afbreken 
• administratie voeren 
• netwerkoverleggen bijwonen 
 
PRESTATIE-INDICATOR 
Prognose  - 88 evenementen 
Resultaat - 90 evenementen  
 
RESULTAATINDICATOR 
Prognose - 12.234 bezoekers  
Resultaat - 10.127 bezoekers 
 
Over het aantal zijn we tevreden, gezien de personele bezetting. Het aantal verkochte kaarten willen 
we volgend jaar doen stijgen met 10%, zodat we boven landelijk gemiddelde komen. 
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3.2 DE KROEPOEKFABRIEK ALS PRODUCENT 
 
De Kroepoekfabriek is tevens organisator van culturele evenementen; openbaar toegankelijke 
gebeurtenissen uit de wereld van de popcultuur van tijdelijke aard die:  

 doelbewust zijn georganiseerd; 

 gericht zijn op een relatief groot publiek; 

 bijdragen aan de verbetering van de identiteit van de stad; 

 een zekere bovenlokale uitstraling hebben. 
 
DOEL 
De KF wil evenementen organiseren voor liefhebbers uit de omgeving met professioneel en 
amateuristisch aanbod, om zo de sociale en culturele structuur van de stad en regio te verrijken. Al 
deze evenementen hebben ‘talentontwikkeling’ als rode draad. Het creëren en de organisatie van 
programma wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met de doelgroep (coproductie) en zo veel als 
mogelijk in samenwerking met andere aanbieders in de stad (draagvlak, afstemming). 
 
DOELGROEP 
Alle liefhebbers van live muziek vanaf 12 jaar, wonend in de regio Waterweg (de omgeving van 
Vlaardingen tussen Rotterdam en Hoek van Holland). Deze groep valt onder te verdelen in: 

 de cultuurbezoeker (passief); 

 de cultuurbeoefenaar (actief); 

 de (vrijwillige) organisator , alias de Kroe, die deelneemt in het team van vrijwilligers op het 
gebied van techniek, horeca, marketing of productie. 

 
ACTIVITEITEN  
• professioneel jongerencultuurgebouw beheren  
• vrijwilligers werven en begeleiden 
• evenementen organiseren/inkopen 
• publiciteit maken 
• kaartjes verkopen 
• evenement opbouwen, begeleiden en afbreken 
• administratie voeren 
• netwerkoverleggen bijwonen 
 
PRESTATIE-INDICATOR  
Prognose - 13 evenementen in 2016 
Resultaat - 13 evenementen in 2016 
 
RESULTAATINDICATOR 
Prognose - 8084 bezoeken in 2016 
Resultaat - 11.030 bezoeken in 2016 
 
 
 
3.3. DE KROEPOEKFABRIEK ALS AANBIEDER VAN CULTUUREDUCATIE  
De Kroepoekfabriek heeft als taak/rol om de actieve beoefening van uitingen van popcultuur, met 
name popmuziek, te stimuleren. Dit, door middel van het organiseren van workshops en cursussen in 
de drie creatieve studio’s. 
 
DOEL 
De educatie op het gebied van de popcultuur is gericht op de ontplooiing van en de beoefening door 
een breed en divers publiek. Hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van onze stad, aan de versterking van 
de sociale structuur en aan het meenemen van mensen in het culturele leven in Nederland voor wie 
dat van huis uit niet vanzelfsprekend is.  
 
DOELGROEP 
Alle liefhebbers  van live muziek vanaf 12  jaar, wonend in de regio Waterweg (de omgeving van 
Vlaardingen tussen Rotterdam en Hoek van Holland). Deze groep valt onder te verdelen in: 

 de cultuurbezoeker (passief); 

 de cultuurbeoefenaar (actief); 
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 de (vrijwillige) organisator, alias de Kroe, die deelneemt in het team van vrijwilligers op het gebied 
van techniek, horeca, marketing of productie.  

 
ACTIVITEITEN 

 professioneel jongerencultuurgebouw beheren  

 vrijwilligers werven en begeleiden 

 projecten en workshops organiseren 

 publiciteit maken, kaartjes verkopen 

 administratie voeren 

 netwerkoverleggen bijwonen 
 
PRESTATIE-INDICATOR  
Prognose - 100 workshops in 2016 met 1500 deelnemers 
Resultaat - 109 workshops in 2016 met 1636 deelnemers 
 
3.4 DE KROEPOEKFABRIEK ALS TALENTCOACH  

De Kroepoekfabriek is tevens/tegelijk een plek waar jongeren de mogelijkheid hebben om hun 
talenten te ontwikkelen. Doordat zij hier zelf, zowel voor als achter de schermen, een actieve rol 
kunnen spelen in het werkproces van de organisatie.  
 
DOEL 
Talentcoaching op het gebied van de jongerencultuur is gericht op de ontplooiing van een breed en 
divers publiek van jongeren en draagt bij aan de kwaliteit van onze stad, aan de versterking van de 
sociale structuur en aan het meenemen van mensen in het culturele leven in Nederland voor wie dat 
van huis uit niet vanzelfsprekend is. 
 
DOELGROEP 
Alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 112 jaar, wonend in de regio Waterweg (de omgeving van 
Vlaardingen tussen Rotterdam en Hoek van Holland). Deze groep valt onder te verdelen in: 

 de cultuurbeoefenaar (actief) van 12 jaar en ouder; 

 de (vrijwillige) organisator van 12 jaar en ouder, alias de Kroe, die deelneemt in het team van 
vrijwilligers op het gebied van techniek, horeca, marketing of productie.  

 
ACTIVITEITEN 

 professioneel jongerencultuurgebouw beheren  

 vrijwilligers werven en begeleiden 

 publiciteit maken 

 jongeren coachen 

 administratie voeren 

 netwerkoverleggen bijwonen 
 
VRIJWILLIGERS 
Prognose - 100 vrijwilligers in 2016 
Resultaat - 85 vrijwilligers in 2016 
 
Het aantal vrijwilligers is afgenomen. Naar 
verwachting komt dit door afgenomen aandacht, 
vanwege de opdracht voor de Stadsgehoorzaal. Het 
komende jaar wordt hier extra aandacht aan besteed 
in de vorm van trainingen, campagne en een extra 
kroe-evenement.  
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4. HET TEAM 
Met acht vaste teamleden, 85 vrijwilligers, vijftien maatschappelijke stagiaires en zes stagiairs mag De 
Kroepoekfabriek zich rijk rekenen met veel ambassadeurs die het gezicht en kloppende hart zijn van 
de organisatie. In 2016 werd, net als in de voorgaande jaren, veel input verkregen uit de Kroe door 
middel van Kroe meetings. Deze waardevolle input wordt vervolgens toegepast in en op de 
bedrijfsvoering. De input varieerde van personeelsbeleid tot marketing tot schoonmaak. Ook op het 
gebied van service en techniek worden de bevindingen van de Kroe goed gemonitord en waar nodig 
wordt hierop ingespeeld om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. 
 
Samenstelling team De Kroepoekfabriek 
5,1 fte aan betaalde krachten: 
 

 

Directeur  
Renske Verbeek 
0,5 FTE 
In dienst per 1-1-2010 
Contract voor onbepaalde tijd 

 

Programmeur 
Tim van Dorp 
0,7 FTE 
In dienst per 1-4-2010 
Contract voor onbepaalde tijd 

 

PR 
Renee Hartog 
0,6 FTE 
In dienst per 1-4-2010 
Uit dienst per 1-9-2016 

 

 
Coördinator Horeca & Verhuur 
Bianca Boes van Beek 
0,4 FTE 
In dienst per 1-05-2015 
Uit dienst per 1-1-17 

 

Coördinator Podiumtechniek 
Silas Bauman 
0,7 FTE 
In dienst per 1-12-2010 
Contract voor onbepaalde tijd 

 

Marketing en Administratie  
Elroy Timmermans 
1 FTE 
In dienst per 1-9-2012 
Contract voor onbepaalde tijd 

 

Schoonmaak 
Diana van Hunen 
0,2 FTE 
In dienst per 1-11-2012 
Contract voor onbepaalde tijd 

 
 

 
 
Daarnaast 85 vrijwilligers en 
stagiaires (De Kroe) die met 
elkaar 4,5 FTE vervullen. 
 

 
Martin van der Meer  
Coördinator Vrijwilligers, Horeca & Verhuur  
1 fte       
In dienst per 1-5-2014 
Contract voor onbepaalde tijd 

  

 
Stagiairs 
Aangezien De Kroepoekfabriek een leer-werkomgeving is, bieden we jaarlijks plek aan vier fulltime 
stagiairs, 35 maatschappelijke stagiairs en tien project stageplaatsen op het gebied van marketing, 
horeca, productie en techniek. Degelijke begeleiding is belangrijk en daar wordt dan ook veel tijd in 
gestoken.  
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Vrijwilligers 
Momenteel mag De Kroepoekfabriek dagelijks rekenen op 85 vrijwilligers en 15 maatschappelijke 
stagiairs. De vrijwilligers hebben een zeer brede achtergrond, van scholier tot werkzoekende en van 
student tot jonge moeders. Met elkaar vormen zij een zeer gedreven groep, die vrijwilligerswerk doet 
omdat het leuk is, om iets bij te kunnen dragen aan het poppodium en/of de stad en regio maar vooral 
omdat hij of zij zich wil ontwikkelen, op welk vlak dan ook. 
Een keer per kwartaal komt de vrijwillige Kroe bij elkaar voor een vergadering, waar naast de 
tussentijdse cijfers, ook de verbeterpunten worden besproken en waar nodig trainingen gegeven.  
 
Als het gaat om vrijwilligers, werkt De Kroepoekfabriek veel samen met andere partijen. De vrijwilligers 
zijn een kostbaar en belangrijk goed van De KF en worden vaak benaderd door externe partijen. 
Wanneer een organisatie met een goed voorstel komt, waaruit blijkt dat er goed voor de Kroe gezorgd 
wordt en er inhoudelijke uitdagingen liggen, vragen we de vrijwilligers of ze mee willen helpen. Zo is er 
ook in 2016 intensief samengewerkt met het Zomerterras, Pluimage, Stadsterras, Loggerfestival, 
Baroeg Open Air en Metropolis Rotterdam.  
 
Opleidingen 
De grote groep vrijwilligers van De Kroepoekfabriek heeft direct toegang tot een uitgebreid 
cursusaanbod.  Niet alleen cultureel-recreatief, zoals zang- en DJ workshops, maar ook 
servicegerichte cursussen behoren tot de mogelijkheden. Van alle vrijwilligers die een servicegerichte 
taak vervullen wordt verwacht dat zij de cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
doorlopen.  
BHV en Sociale Hygiëne behoorden ook in 2016 tot de mogelijkheden. Voor het vaste team zijn deze 
cursussen (en jaarlijkse bijscholing) verplicht.  
Verder heeft een selecte groep dit jaar een cursus of workshop gevolgd op het gebied van 
Concertfotografie, Photoshop, DJ, en Lichttechniek.  
 
Teamoverleg 
In 2016 heeft het vaste team om de week overlegd over de resultaten, verbeterpunten en voortgang 
en hebben er met iedere medewerker functioneringsgesprekken plaatsgevonden. De verslagen zijn 
gearchiveerd in het personeelsdossier en worden als richtlijn gebruikt voor de persoonlijke voortgang 
en groei.  
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5. HET BESTUUR 

 
De directie en het onbezoldigde bestuur komen minimaal zes maal per jaar bij elkaar. Het bestuur 
bestond  in 2016 uit: 
Voorzitter   - Martin Thurmer  
Secretaris  - Rick Smid 
Penningmeester - Sytske Schoenmakers 
Bestuurslid  - Ada Muis 
Bestuurslid  - Marcel Splinter 
 
Bestuursvergaderingen 

In 2016 hebben er tien officiële bestuursvergaderingen plaatsgevonden evenals diverse tussentijdse, 
thema gebonden overleggen. 
  
Te verwachten wijzigingen in het bestuur 
We verwachten in 2017 geen wijzigingen in het bestuur. 
 
Afstemming met ambtenaar gemeente Vlaardingen 
De directeur heeft het afgelopen jaar vijf maal overlegd met de ambtenaar van de gemeente 
Vlaardingen, waarvan twee ook met de wethouder (C. Oosterom). Deze gesprekken zijn met name 
bedoeld voor een uitwisseling van informatie en om eventuele afwijkingen van de activiteiten of 
begroting (tijdig) aan te kondigen. Van deze overleggen maakt de betreffende ambtenaar notulen.  
 
Code Cultural Governance 
Het bestuur houdt zich aan de Code Cultural Governance, zoals te vinden is op: 
http://www.governancecodecultuur.nl/ 
 
 
 
 
 

  

http://www.governancecodecultuur.nl/
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6. MARKETING  
 
 
De Kroepoekfabriek is hét poppodium van Vlaardingen. Een plek voor liefhebbers van live muziek, 
waar je bekende(re) bands kunt zien, je lokale helden kan bewonderen en nieuwe dingen kunt 
ontdekken. Dit alles in een kleine zaal met goed geluid en professionele, enthousiaste medewerkers.  
Doordeweeks biedt De Kroepoekfabriek bovendien een interessant en divers workshopaanbod, onder 
de noemer De Kroepoek Academie. 
Behalve voor muziek- en cultuurliefhebbers is De Kroepoekfabriek ook interessant voor het (lokale) 
bedrijfsleven. De multifunctionele ruimtes van De Kroepoekfabriek zijn geschikt voor allerlei 
doeleinden en af te huren voor vergaderingen, feesten, borrels of jubilea, maar ook als flexwerkplek 
voor startende ondernemers.  
In alles wat er in, om en door De Kroepoekfabriek gebeurt, staat ‘talentontwikkeling’ centraal. Zowel bij 
de programmering als het opleiden en inzetten van de vrijwillige Kroe en het team als het aanbieden 
van cultuureducatie. 
De Kroepoekfabriek wordt al vaker genoemd als voorbeeld als het gaat om cultureel 
ondernemerschap en doelgroeponderzoek. Het poppodium ontwikkelt zich langzaam als koploper op 
deze gebieden.  
 
Algemene doelstelling marketing/communicatie/publiciteit: 
Het merk ‘De Kroepoekfabriek’ sterk en stabiel neerzetten. Het bovenstaande, de ‘missie’, moet 
daardoor bij een steeds breder publiek duidelijk worden. Ofwel: de algemene zichtbaarheid en 
bekendheid van De Kroepoekfabriek moet meer en meer worden vergroot. Betreffende alle 
functiegebieden van De Kroepoekfabriek (podium, educatie, talentontwikkeling, producent). Kortom, 
nog steeds moeten meer mensen, van binnen en vooral ook van buiten de stad, De Kroepoekfabriek 
leren kennen, weten te vinden en het liefst regelmatig bezoeken.  
 
Uiteindelijk moet het zo zijn dat: 
Landelijk: 
Doel is dat mensen landelijk weten, minstens, dat De Kroepoekfabriek een poppodium is en dat we in 
Vlaardingen (naast Rotterdam) zitten. 
 
Regionaal: 
Regionaal moeten mensen minstens weten dat De Kroepoekfabriek een poppodium is dat bekend 
staat om de goede sfeer en het goede geluid en de goede programmering. 
 
Lokaal: 
Mensen die in Vlaardingen wonen moeten weten dat De Kroepoekfabriek hét poppodium van de stad 
is. Een plek voor liefhebbers van live muziek, waar je bekende (DWDD)bands kunt zien, je lokale 
helden kan bewonderen en nieuwe dingen kunt ontdekken in een kleine zaal met goed geluid en 
professionele, enthousiaste medewerkers. En, dat je hier ook terecht kunt voor zaken als verhuur, 
flex-werkplekken etc. 
 
Missie programma 
De programmeur bewaakt de kwaliteit van het programma en geeft liefhebbers de kans om hun 
talenten te ontwikkelen in de popmuziek door ze aanbod te bieden wat er niet is in de regio en door ze 
mee te laten denken met het programma.  
 
Programmavisie   

 Talentontwikkeling blijft ook in de toekomst het belangrijkste aspect van het programma van De 

Kroepoekfabriek. 

 Belangrijk is dat de kwaliteit van het aanbod behouden wordt. Cultureel ondernemerschap is zeker 

iets waar we ons voor moeten inzetten, het levert ons bestaansrecht. Maar er moet wel worden 

opgepast dat de op basis van geld en tekorten de kwaliteit van het programma wordt aangetast. 

Er moet daarom hechter met horeca en programma samengewerkt worden.  

 De Kroepoekfabriek moet een podium worden waar mensen vanuit de hele regio naar toe willen 

komen vanwege het aanbod. De KF moet nog meer bereik krijgen dan het nu al heeft door het 

aanbod aan te scherpen naar de doelgroepen.      
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7. FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

 
De jaarrekening 2016 is samengesteld door Mondt Adviesgroep. De subsidieverantwoording is 
uitgevoerd door Q-Concepts. De gehele administratie is in 2016 in huis gevoerd door een medewerker 
en een vrijwilliger van De Kroepoekfabriek, onder begeleiding van een medewerker van Mondt 
Adviesgroep. Op deze wijze zijn twee doelen, zijnde talentontwikkeling én een grote betrokkenheid bij 
de bedrijfseconomische prestaties, gerealiseerd. 
 
Financieel beeld 
De afgesproken culturele prestaties zijn succesvol behaald. De financiële doelen van De 
Kroepoekfabriek zijn niet behaald conform begroting. Met wederom een huurverhoging en een 
opgelegde bezuiniging van inmiddels 169.000 euro sinds 2012 is het niet gelukt om met een positief 
resultaat te eindigen. De wetswijziging wat betreft alcoholbeleid heeft ook een tegenvallende horeca 
omzet teweeg gebracht. Extra personeelsinzet en focus op zakelijke verhuringen en meer bezoekers 
hebben nog niet het maximale resultaat opgeleverd, terwijl de grenzen in zicht lijken te zijn qua extra 
inkomsten. Dankzij een scherpe blik op de overheadkosten, zijn een aantal tegenvallende inkomsten 
goed gecompenseerd. Duidelijk is geworden dat we scherp moeten blijven op marges en kritisch moet 
zijn naar variabele kosten van producties.  
 
Herstructureren 
Op last van de gemeente heeft de stichting in 2012 onderzoek gedaan naar een splitsing van 
commerciële en niet-commerciële activiteiten van De Kroepoekfabriek. Hierbij is de stichting geholpen 
door PwC. In 2016 lopen alle horeca- en verhuuractiviteiten via BV De Kroepoekfabriek, om zo een 
duidelijke scheiding te tonen tussen cultuuraanbod en fondsenwerving ten behoeven van de stichting. 
 
Resultaat 
De Kroepoekfabriek draait een negatief financieel resultaat. Door de samenwerking met de 
Stadsgehoorzaal is het negatieve resultaat beperkt gebleven tot € -11.912. Zonder de samenwerking 
met de Stadsgehoorzaal zou het resultaat € - 200.458 zijn, waarvan €100.000 netto, omdat er ook 
veel aandacht verloren is gegaan van de focus op De Kroepoekfabriek. De continuïteit kan zonder de 
samenwerking met de Stadsgehoorzaal niet worden gegarandeerd. In 2017 is een meervraag aan 
subsidie gedaan bij de gemeente van €130.000. Op het moment van schrijven is er een voorstel van 
het college om €24.000 huurverlaging vanaf 2018 te geven. Het bestuur gaat met de gemeente in 
gesprek over de effecten hiervan. Op pagina 15 zetten we voor u op een rij welke relevante 
gebeurtenissen de afgelopen vijf seizoen hebben plaatsgevonden en wat onze maatregelen en 
bezuinigingsacties hebben opgeleverd. 
 
Een betrokken team bij de cijfers 
Met het vaste team evalueren we tweewekelijks de cijfers rondom de evenementen. Ieder teamlid is 
verantwoordelijk voor een deel van de omzet en deel van de lasten. Dit wordt per afdeling nauwgezet 
bijgehouden en zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor het resultaat. Per 
kwartaal worden de totaalcijfers geëvalueerd door zowel het team, als het bestuur. Waar nodig wordt 
de begroting in overleg met het bestuur bijgesteld. 
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8. UPDATE OPDRACHT STADSGEHOORZAAL  

Kunst- en Cultuurcentrum KADE40 en poppodium De Kroepoekfabriek hebben samen de opdracht 
gekregen van de gemeente Vlaardingen om het theater in de stads, de Stadsgehoorzaal, open te 
houden. De opdracht is: “Maak een plan van aanpak op welke wijze KADE40 en De Kroepoekfabriek 
per 1 september 2016 gezamenlijk de hoofdactiviteiten van de Stadsgehoorzaal (1. Professionele 
voorstellingen, 2. Huis voor amateurverenigingen en lokale programmering 3. Evenementen) kunnen 
waarborgen. Er is minder budget en er moet meer synergie komen uit een intensieve samenwerking 
tussen de verschillende culturele instellingen en aanbieders om Vlaardingen in cultureel opzicht een 
‘Complete Stad’ te houden, conform de Cultuurnota “De Creatieve Stad.” 
 
De teams van De Kroepoekfabriek en KADE40 hebben tot juni 2015 samengewerkt aan een plan van 
aanpak voor het op vernieuwende wijze exploiteren van de Stadsgehoorzaal ten behoeve van de 
inwoners van de stad en de gebruikers van het gebouw. Tot juli 2018 krijgen we de ruimte om het plan 
uit te voeren. 
 
De belangrijke pijlers die de basis vormen voor dit plan zijn:       
1. Maatschappelijk draagvlak en partnerschappen; beginnen bij de basis, borgen in de stad 
2. (Artistiek) onderscheidend vermogen; t.o.v. de stad en de regio 
3. Verdienmodellen; geld genereren om cultuur te financieren 
4. Bedrijfsvoering; innovatief en professioneel volgens de code cultural governance 
5. Synergie in het licht van de uitdagingen van de stad 
 
Elke Vlaardingse cultuurinstelling behoudt een scherp en eigen profiel, dat heldere eigen 
doelstellingen en doelgroepen heeft. Achter de schermen wordt op termijn toegewerkt naar één 
gezamenlijke backoffice. In de programmakeuzes moet de kracht van de drie gebouwen gewaarborgd 
zijn: KADE40 als kunst en cultuureducatie centrum, De Kroepoekfabriek voor jongerencultuur, 
talentontwikkeling en live muziek en de Stadsgehoorzaal als Stadspodium voor de hele stad en alle 
leeftijden.  
 
Synergie door samenwerking 
Economische, maatschappelijke, culturele en educatie waarde voor KADE40 en De Kroepoekfabriek 
gaan we vinden in: 

 een nieuwe inkomstenbron van jaarlijks ongeveer €100.000 voor De Kroepoekfabriek 

 de kennis en ervaring met een brede programmering in de podiumkunsten van De 

Kroepoekfabriek kan worden ingezet voor de Stadsgehoorzaal 

 de kennis van KADE40 op het gebied van talentontwikkeling biedt mogelijkheden tot 

innovatie. 

 het uitwisselen van personeel en het werken met vrijwillige krachten  

 het samen promoten van cultuuraanbod in de stad en in de regio, het afstemmen van 

programma’s onderling en met de regio, het samen bereiken van meer bezoekers, 

 het inzetten van een gezamenlijke fondsenwerving 

 de mogelijkheid tot uitwijken naar een derde locatie voor evenementen,  

 het verlagen van diverse kosten zoals publiciteit, catering, automatisering, horeca   

 het bouwen aan de cultuurliefhebber van de toekomst, mede door de grote, jonge achterban 

van De Kroepoekfabriek en KADE40!  
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9. OVERZICHT VAN DE ZORGEN EN KANSEN VOOR DE KF  
De Kroepoekfabriek zet zich vanaf de eerste dag met man en macht in voor Vlaardingen. Als 
aanjager, verbinder, organisator en zoeker naar vernieuwing in bedrijfsvoering. Dikwijls is getoond dat 
de aanwezigheid van een jongerencultuurcentrum brede voordelen heeft, die verder reiken dan alleen 
cultuuraanbod. Zoals eerder aangegeven wil De Kroepoekfabriek onverminderd energie steken in de 
culturele en maatschappelijke opdracht en hebben directie en bestuur aan u en uw raad gezegd dat 
we proberen zover als mogelijk mee te buigen in de financiële opdracht. De financiële ondergrens is 
nu bereikt. We hopen samen met de gemeente te kunnen zoeken naar oplossingen. We denken dat 
deze op meerdere manieren te vinden zijn, waaronder deels in vermindering van huisvestingslasten, 
deels in het samengaan met de Stadsgehoorzaal en/of deels in een verhoging van de subsidie. 
 
In 2011 is De Kroepoekfabriek gestart in opdracht van de gemeente Vlaardingen. Bij aanvang startte 
de stichting met jaarlijks € 289.000 subsidie. Dit is inmiddels afgebouwd naar € 120.000. Na vijf 
seizoenen draaien, kunnen we goed inschatten wat er nodig is om de continuïteit van de stichting te 
waarborgen. Voor een gezonde bedrijfsvoering, die ook op lange termijn houdbaar is, is een subsidie 
van €250.000 per jaar nodig. 
Naast de bezuinigingsronde hebben we de afgelopen jaren ook te maken gehad met huurverhoging, 
een wetswijziging en meerdere terugtrekkende grote financiële partners, welke terug te vinden zijn in 
onderstaand overzicht. Een aantal grotere partners, zoals bv Waterweg Wonen, moest zich 
noodgedwongen terugtrekken.  
 
We zetten hier voor u op een rij welke relevante gebeurtenissen de afgelopen vijf seizoen hebben 
plaatsgevonden en wat onze maatregelen en bezuinigingsacties hebben opgeleverd. 
 
Financiële gevolgen bezuinigingen tussen 2012 en 2016 (afgeronde bedragen) 
 

Gebeurtenissen 
 

Maatregelen door De KF 
 

Subsidievermindering € 163.000 Betere marge programma € 34.000 

Kostenstijgingen  € 181.000 Betere marge verhuur € 9.000 

Afnemende sponsors € 35.000 Gevonden besparingen bedrijfsvoering € 126.000 

Effect NIX wetswijziging horeca € 23.000 Meer fondsen € 10.000 

Effect aandacht naar opdracht Stadsgehoorzaal € 100.000 Pos. effect samenwerking Stadsgehoorzaal € 193.000 

Totaal negatief effecten € 502.000 Effect inzet € 372.000 

Behoefte aan ondersteuning € 130.000 
  

 
Ondanks een forse inspanning met een vermindering van kosten en stijging van baten tot gevolg, 
hebben we nu de bodem gepasseerd van wat haalbaar, realistisch en toekomstbestendig is. Dat we 
zelf de gevolgen van marktveranderingen moet opvangen is vanzelfsprekend, maar in combinatie met 
de subsidievermindering zijn de gevolgen niet meer te dragen. De samenwerking met de 
Stadsgehoorzaal heeft financiële voordelen, tegelijkertijd zorgt dit er voor dat er te weinig focus is op 
De Kroepoekfabriek, waardoor het moeilijker wordt om de eigen inspanningen (sponsoring, 
programma, horeca-innovatie etc.) meer rendabel te maken. De Kroepoekfabriek heeft ieder jaar 
ingeteerd op de reserves, maar ook op kwaliteit, aanbod en publiek hebben we ingeleverd. We mogen 
niet onder ons ambitieniveau zakken, want dat zal leiden tot een glijdende schaal met een 
voorspelbare negatieve afloop. Het kan niet zo zijn dat de gemeente vraagt aan De Kroepoekfabriek 
om mee te helpen om de Stadsgehoorzaal open te houden, en dat De Kroepoekfabriek daar zelf aan 
ten onder gaat. Het is juist de bedoeling dat ze beiden sterker worden en die mogelijkheid is er.  
 
De optie om minder activiteiten te organiseren in De Kroepoekfabriek is ook doorgerekend, echter, 
wanneer er minder activiteiten zijn, worden de huisvestingslasten (vaste lasten) én personele lasten 
per activiteit nog groter, hetgeen een te zware wissel trekt op de begroting. De Kroepoekfabriek moet 
continu investeren in vernieuwing, de markt volgen en vóór blijven. Minder activiteiten leveren minder 
omzet en inkomsten en maken de subsidiebehoefte omgekeerd evenredig groter.  
We zetten graag op een rij wat de rol is van De Kroepoekfabriek in Vlaardingen en welke effecten dat 
heeft. Overall knoopt De Kroepoekfabriek culturele, maatschappelijke, educatieve en economische 
waarden op en organische manier aan elkaar, ten dienste van de stad. 
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Wat was in 2011 de opdracht van de gemeente aan De Kroepoekfabriek: 
 Maak van De Kroepoekfabriek een levendig, succesvol jongerencultuurpodium en organiseer 

culturele activiteiten/concerten voor de jeugd, educatieve projecten en begeleid ruim 100 jonge 
vrijwilligers, (maatschappelijke) stagiairs en re-integranten in hun loopbaan en/of in hun 
levensloop.  

 Maak zoveel mogelijk jonge mensen enthousiast voor cultuur. Maak daarmee Vlaardingen sterker 
en de mensen gelukkiger. Iedereen die naar De Kroepoekfabriek komt, gaat iets wijzer en/of 
gelukkiger weer naar buiten. 

 Speel in op de behoefte van jonge Vlaardingers. Maak het aantal evenementen in balans en maak 
het tot een succes. De verhouding evenementen – workshops – professionele artiesten – lokale 
bands – live – dance – kroe moet in balans zijn. 

 Ga ondernemend te werk. De verhouding subsidie vs eigen inkomsten moet ten minste 1:1 zijn.  
 
Wat zijn de kosten? 
 Het kost de stichting in totaal € 750.000 per jaar om deze diensten te leveren. Hier tegenover 

staat €120.000 per jaar aan subsidie. Dit was bij aanvang €290.000. 
 De vaste lasten bedragen €400.000 per jaar (huur, energie, onderhoud, afschrijvingen, 

verzekeringen, e.d.). 
 De operationele lasten bedragen € 350.000. Dat zijn de lasten gekoppeld aan de culturele 

evenementen.  
 
Wat zijn de culturele baten? 
 De Kroepoekfabriek organiseert 170 evenementen in samenwerking met en afgestemd op de 

behoefte van de Vlaardingse inwoners (jeugdparticipatie, samenwerking, vrijwilligerswerk, cultuur, 
talentontwikkeling, educatie, activiteiten voor jeugd)  

 De Kroepoekfabriek trekt jaarlijks 30.000 bezoekers, die zichtbaar behoefte hebben aan een 
lokaal, professioneel poppodium. (60% uit Vlaardingen, 40% uit de regio) 

 
Wat zijn de maatschappelijke baten? 
 De Kroepoekfabriek draagt bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid van Vlaardingen, met name 

voor jongeren. 75% van onze bezoekers is onder de 25 jaar. 
 De Kroepoekfabriek biedt positieve zichtbaarheid in het land en in de regio. We zijn landelijk 

kernpodium, Vlaardingen is in 2012 vijf plekken gestegen op woonaantrekkelijkheid, zichtbaarheid 
bij de VARA, 3FM, BNN, 538, VPRO, AVRO, RTL, Volunteer of the Year, de directeur is 
genomineerd voor IJzeren Podiumdier door de VNPF en Vlaardingen staat van de honderden 
podia in de top 20 van beste Poppodia van Nederland staat, tussen o.a. Ziggo Dome, HMH, 
Paradiso en Melkweg! (citymarketing, woonaantrekkelijkheid, economie, wonen) 

 
Wat zijn de educatieve baten? 
 De Kroepoekfabriek leidt jaarlijks 100 jonge vrijwilligers op tot technicus, marketeer, programmeur, 

beveiliger, barman, gastvrouw of organisator (talentontwikkeling, onderwijs, zelfvertrouwen, CV, 
sociaal, vrijwilligers van de toekomst) 

 De Kroepoekfabriek biedt plek aan minstens 5 re-integranten per jaar, die hun weg terugvinden in 
de maatschappij door intensieve begeleiding (werkgelegenheid, zelfvertrouwen, geluk) 

 De Kroepoekfabriek biedt jaarlijks plek aan 1000 lokale actieve muziekbeoefenaars op het podium 
(talentontwikkeling, trots, participatie) 

 De Kroepoekfabriek heeft een ondernemende, innovatieve en verbindende rol in het 
maatschappelijke veld. (innovatie, verbinding, creativiteit) 

 
Wat zijn de economische baten? 
 Iedere bezoeker geeft gemiddeld 5,60 euro extra uit in Vlaardingen buiten De KF: uit eten, 

parkeren, winkelen, hotel, café. 
 De Kroepoekfabriek biedt een baan voor 7 Vlaardingse jonge professionals (5 fte), 6 fulltime 

HBO/WO stageplaatsen aan Vlaardingers en 10 fte ingevuld door (jonge) Vlaardingse vrijwilligers. 
(werkgelegenheid, talentontwikkeling, CV opbouw, economie) 

 Op dit moment levert € 1,00 subsidie € 5,25 geld voor jongerencultuur in Vlaardingen op. Aan de 
opdracht 1:1 voldoen we ruimschoots. 
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Feitelijk leidt de vermindering van de subsidie tot 16% subsidie versus 84% eigen inkomsten. 
Vergelijkbare podia in het land ontvangen 40% subsidie. Voor een gezonde bedrijfsvoering, die ook op 
lange termijn houdbaar is, om De Kroepoekfabriek voor de stad te behouden en te laten floreren, is 
jaarlijks € 250.000 subsidie nodig (33% van de totale omzet). Van de 250.000 euro komt, met de 
huurverhoging, 115.000 terug bij de gemeente als huurvergoeding. Dat maakt dat de gemeente voor € 
135.000 alle genoemde activiteiten voor de stad en de jongeren in de lucht kan houden!  
 

 

10. FOCUS 2017 

 
Met De KF voorzien we in een grote behoefte en leveren we een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de stad én aan de mensen die er wonen. Voor de inwoners (publiek, artiesten en 
vrijwillig personeel) werken we via muziek aan talentontwikkeling, unieke ervaringen, zelfvertrouwen, 
netwerk en werkervaring.  Voor de ontwikkeling van de stad doen we dit door als jong cultuurbedrijf 
een goed en gewenst muziekprogramma aan te bieden en een verbindende, ondernemende en 
innoverende rol aan te nemen in het culturele, maatschappelijke en economische veld. Met onze 
missie dragen we bij aan de aantrekkelijke stad, die hun mensen aan de stad verbindt en aan een 
stad die gezien wordt in het hele land. Met onze manier van werken willen we ons publiek, de 
artiesten, het team en alle financiers een bijzondere beleving bieden, die hen voor lange tijd positief 
beïnvloedt. 
 
Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds veranderende situaties als het gaat om cultuurbeleid in 
de stad en de financiering van cultuur. Een terugtrekkende overheid betekent voor de KF concreet dat 
het subsidieaandeel van 50% in 2011 naar 16% in 2017 zakt. De plannen na 2018 zijn nog onzeker. 
Dezelfde maatregelen gelden voor andere culturele spelers in de stad. Goede 
samenwerking/partnerschappen om samen het cultuuraanbod én draagvlak zo goed mogelijk te 
houden, is noodzakelijk. 
 
Hét doel van De Kroepoekfabriek voor 2017 is vanuit een stabiele situatie zoveel mogelijk mensen uit 
de regio enthousiast maken en houden voor popmuziek én de stad.  
 
Om dit te bereiken, zijn de speerpunten voor 2017: 

o Marketing 

 Meer bezoekers en meer bedrijven binden (financieel + draagvlak) 

o Draagvlak behouden en waar nodig versterken 

 Factoren voor draagvlak: kwaliteit, ondernemerschap, jeugd, monopolie 

o Personele situatie stabiliseren 

 Gemotiveerd, goed team en kroe  

 Afhankelijkheid van directie verminderen 

 
DE KROEPOEKFABRIEK IS ER VOOR DE MUZIEK, DE MENSEN EN VOOR DE STAD! 
Door het organiseren van concerten, dansavonden en workshops willen we zoveel mogelijk mensen 
uit de regio enthousiast maken en houden voor popmuziek. We werken hard om ons publiek, de 
artiesten, het team en partners bijzondere belevingen te bieden, die van positieve waarde zijn voor 
hun en onze toekomst en die van de stad. Zo hopen we Vlaardingen nog aantrekkelijker te maken en 
de mensen gelukkiger.  
 
 
 
 


