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Het jaar 2020 was voor Muziekgieterij het jaar waarin we plotseling tot stilstand kwamen en waarin 
we onszelf opnieuw moesten ontdekken. Het jaar waarin de vraag “wat kan er dan wel?”, voortdurend 
centraal stond.  
 
 
 
Directie  
Richard Loomans - zakelijk directeur  
Wim Smeets - artistiek directeur 
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1. VOORWOORD  

Het u voorliggende jaarverslag 2020 dient ter verantwoording van het boekjaar 2020.  
 
Stichting Muziekgieterij heeft dit jaarverslag opgesteld met als doel de ontvangen subsidie van de 
gemeente Maastricht te verantwoorden. Het verslag voldoet aan de, in de subsidiebeschikking van de 
gemeente Maastricht gestelde voorwaarden. Het is duidelijk dat wij onder de opgelegde beperkingen 
met alle tussentijdse wijzigingen en aanpassingen rondom de coronacrisis niet alle prestatie 
indicatoren hebben kunnen realiseren. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben wij er volledig op 
ingezet om zoveel mogelijk een online podium te zijn binnen de mogelijkheden die bestonden. 
 
Zowel dit verslag als de accountantsverklaring zijn opgesteld met inachtneming van de Algemene 
Subsidieverordening en de afgestemde prestatie-indicatoren van de gemeente Maastricht.  
 
Begin 2021 is onze voorzitter Jan Mans ons ontvallen na een kort ziekbed. We zijn Jan veel dank 
verschuldigd. Sinds 2013 was Jan Mans onze voorzitter van het bestuur en later voorzitter van de 
raad van toezicht. Onder zijn bezielende leiding opende de Muziekgieterij in september 2019 de 
deuren van de volledig vernieuwde accommodatie die volledig aan alle eisen voldoet die aan een 
modern volwaardig poppodium worden gesteld. Begin 2021 heeft Jan Mans noodgedwongen de 
voorzittersstok overdragen aan zijn opvolger Nico Gerardu. Mede door Jan zijn doortastendheid, 
focus en ongelofelijk gevoel voor gemeentelijke verhoudingen, is de Muziekgieterij het succesvolle 
poppodium van Maastricht en omstreken geworden. 
 
Vlak voor het overlijden van Jan hebben wij de Jan Mans Award ingesteld. De Jan Mans Award 
stimuleert jong talent en zal jaarlijks worden uitgereikt. In april zal er een plaquette worden onthuld 
in de Muziekgieterij ter ere en nagedachtenis aan onze erevoorzitter Jan Mans. 
 
Het bestuur en de raad van toezicht hebben dit jaarverslag vastgesteld in de bestuursvergadering van 
26 maart 2021. 
 
 
Nico Gerardu  
Voorzitter raad van toezicht 
 
 
Theo Thuis 
Penningmeester raad van toezicht 
 
 
Stijn Huijts 
Lid raad van toezicht 
 
 
Wim Smeets  
Voorzitter bestuur, artistiek directeur 
 
 
Richard Loomans 
Penningmeester, zakelijk directeur  
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2. BESTUURSVERSLAG  

 
2.a  Algemeen  
 
Muziekgieterij is een maatschappelijke onderneming die bedrijfsmatig wordt gerund met ruimte voor 
programmering en talentontwikkeling voor iedereen van jong tot oud. Onze positie in de markt 
verschilt hierdoor wezenlijk van andere ondernemingen. Muziekgieterij is een ANBI-stichting en past 
de codes cultural governance en fair practice toe.  
 
De gerealiseerde cijfers in 2020 vloeien grotendeels voort uit de landelijke beperkingen vanwege 
Covid19 maar zeker ook door de gemaakte keuzes en regelgeving van de gemeente Maastricht. 
Zolang de subsidie niet op het niveau van het LAgroup rapport* wordt verstrekt en de beschikbare 
Covid-19 noodsteun niet wordt uitgekeerd zal het negatieve eigen vermogen ook in 2021 verder 
toenemen. Muziekgieterij heeft, mede vanwege haar maatschappelijke profiel/opdracht niet de 
middelen en mogelijkheden om op kort termijn het negatief eigen vermogen zelf te financieren. De 
gemeente moet zich ervan bewust zijn dat daar hulp bij nodig zal zijn om in de toekomst een gezonde 
Muziekgieterij te waarborgen. 
 
11 maart 2020 ontkwam ook Nederland niet aan een - intelligente – lockdown. Het was voor ons als 
directie meteen duidelijk dat deze crisis de Muziekgieterij ongenadig hard zou gaan raken. 
 
Midden in het eerste volwaardige 
popseizoen, waarin zowel de kleine zaal 
als de grote zaal vol geprogrammeerd 
waren met geweldige acts, festivals en 
diverse andersoortige evenementen, 
ging de stekker eruit. Diezelfde avond 
speelde de Belgische belofte SHHT 
(what’s in a name) tijdens een 
Transformer avond een geweldig mooi 
concert ter promotie van hun dan zojuist 
uitgekomen tweede album Noneketanu. 
De 150 aanwezige muziekliefhebbers 
realiseerden zich op dat moment niet 
dat dit het laatste normale concert zou 
zijn in 2020. 
 
Als directie maakten we de analogie van een groot en mooi cruiseschip: van alle faciliteiten voorzien, 
vol op stoom en midden op de oceaan; en plotseling viel alles uit en kwam het schip tot stilstand. We 
konden weliswaar nog een beetje roeien en ronddobberen, maar echt op volle kracht vooruit was 
onmogelijk. Juist in dit soort cisissituaties komt het ware DNA van ons Muziekgieterij team naar boven 
en worden we weerbaar en creatief. Op de avond van de persconferentie hebben we ogenblikkelijk de 
plannen gesmeed om te starten met het streamen van liveconcerten. Nog geen twee uur nadat in de 

persconferentie van premier 
Rutte duidelijk werd dat we in een 
lockdown situatie terecht zouden 
komen, hebben we alles in het 
werk gesteld om een 
aansprekende band te boeken. 
Binnen 48 uur had Muziekgieterij 
de landelijke primeur: het eerste 
poppodium van Nederland dat 
ging streamen. De eerste stream 
show van DeWolff had dan ook 
meteen meer dan 100.000 
viewers en haalde het NOS-
journaal.  

*Het LAgroup rapport is in juni 2019 in opdracht van de gemeente Maastricht opgesteld, hierin 
worden aanbevelingen gedaan voor het subsidieniveau van een volwaardig poppodium. 
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In dit jaarverslag willen we vooral aangeven welke activiteiten we het afgelopen jaar wel hebben 
gedaan; we ontkomen er echter niet aan om ook aandacht te schenken aan de activiteiten die we 
hadden kunnen doen. Het zou onrecht doen aan ons en het verslag als we niet een kleine greep uit de 
activiteiten die geannuleerd zijn, ofwel meerdere malen verplaatst zijn, noemen. Zo hebben de 
volgende shows niet in 2020 niet kunnen plaatsvinden: Sisters Of Mercy, Kurt Ville, Peter Hook, Guus 
Meeuwis, Ilse DeLange, Trijntje Oosterhuis, Luka Bloom, Gretchen Peters, Wolfmother, The Dandy 
Warhols, Bad Religion, My Baby, Daan, ARNO en La Pegatina; en dit is nog maar een kleine greep uit 
het totale aanbod dat stond geprogrammeerd.  
In bovenstaande opsomming zitten geen club avonden, tribute bands en andere activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld de eindexamenpresentatie van het conservatorium, lezingen en vergaderingen, festivals 
etc. Het is evident dat het verplaatsen van shows en alle communicatie hieromtrent naar alle 
belanghebbenden een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve aangelegenheid is waar weinig eer en 
voldoening aan viel te behalen. 

 
 
Ondanks al deze teleurstellingen zijn we blijven produceren en was het streamconcert van 14 maart 
2020 van DeWolff ook de aftrap van een hele reeks streamactiviteiten en hybride concerten. Onze 
competenties op dit gebied hebben we gedurende het afgelopen jaar steeds verder kunnen 
ontwikkelen. De opgedane ervaringen en expertise, die we ook delen met diverse collega 
gezelschappen, zijn voor de toekomst een waardvolle investering, ondanks het feit dat het economisch 
gezien op dit moment niet rendabel is. Het streamen van concerten zullen wij ook na de coronacrisis 
blijven doen; zo zullen de gedane investeringen op een later moment gaan renderen.  
In het activiteitenoverzicht ziet u de activiteiten van het jaar 2020. We splitsen deze op in een gedeelte 
reguliere programmering pre-corona en een gedeelte programmering gedurende de coronacrisis. We 
hebben getracht om binnen de mate van het mogelijke, met heel veel flexibiliteit, het maximaal 
haalbare te realiseren; niet alleen voor de popcultuur maar zeker ook voor de stad en de culturele 
diversiteit van het aanbod. Wij hebben letterlijk de deuren opengezet voor alles en iedereen in deze 
coronacrisis door onze infrastructuur aan te bieden aan degenen die het wilden en nodig hadden om 
zichtbaar te blijven.  
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Zo werd er bijvoorbeeld gedurende kerst samengewerkt met Stichting Cultura Mosae bij 
streamconcerten van Limburgse artiesten, met harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder bij een 
livestream concert van de slagwerkgroep en met Opera Zuid, Toneelgroep Maastricht en philharmonie 
zuidnederland bij Midzomernachtdroom. 
 

 
 
2.b Profiel Muziekgieterij 
 
Presentatiefunctie:  
 
We waren stevig op weg het profiel van Muziekgieterij als Euregionaal poppodium, met een 
programmering door de gehele waardeketen van de popmuziek heen, vorm te geven. Zowel de 
gevestigde internationale acts als talentvolle opkomende acts, stonden op de agenda en er was een 
goede mix tussen internationaal, nationaal en lokaal aanbod. Veel boekingskantoren en agenten 
waren na de opening in september 2019 overtuigd van de faciliteiten en professionaliteit van 
Muziekgieterij. Terugkijkend op de korte periode waarin we op volle kracht draaiden (september 2019 
t/m maart 2020) kunnen we voorzichtig concluderen dat we de verwachtingen van gebruikers, bands, 
DJ’s en huurders meer dan naar verwachting hebben waargemaakt. Door de noodgedwongen 
maatregelen en het daarmee wegvallen van ons publiek hebben we helaas niet verder kunnen bouwen 
en de programmering over een andere boeg moeten gooien. De focus is komen te liggen op het 
streamen van shows met het op dat moment maximaal toegestane aantal bezoekers, al dan niet in 
een hybride vorm en al dan niet betaald achter een betaalmuur op het internet. Ook festival Bruis 
hebben we in 2020 in een unieke hybride vorm moeten presenteren. Zo was er beperkt live publiek 
aanwezig in de Muziekgieterij, hadden we meer dan 100.000 digitale bezoekers en werden er samen 
met de lokale horeca diverse Bruis-aftappunten gerealiseerd om de festival sfeer te delen met de stad. 
Uiteraard valt met het wegvallen van het publiek een van de belangrijkste componenten van de 
totaalbeleving weg. Een stream ervaring is namelijk geenszins te vergelijken met de ervaring van een 
popconcert zonder anderhalve meter en alle andere maatregelen. 
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Productiefunctie:  
 
Met het vertrouwen dat we in 2019 ontvingen van het Elisabeth Strouven Fonds (ESF), kende ook de 
productiefunctie van Muziekgieterij een droomstart. We kunnen overtuigd stellen dat het 
muziekcollectief qua infrastructuur en mogelijkheden een enorme aanwinst is voor alle poptalenten 
en makers van Maastricht en de regio. Ook op dit vlak vervult de Muziekgieterij een regionale functie.   
 
Voordat we moesten sluiten vanwege de COVID-19 maatregelen, zagen we een aanzienlijke groei in 
gebruikers van de oefenruimtes. Ook deze functie is volledig stil komen te liggen vanwege de impact 
van de coronacrisis. Alle energie die we hierin hebben gestoken, zullen we er bij een nieuwe herstart 
weer opnieuw in moeten steken om deze functie succesvol te kunnen vervullen.  

 
 
Tijdens de lockdown periode hebben we de tijd gebruikt om het muziekcollectief verder aan te kleden, 
te optimaliseren en te professionaliseren. Door de noodgedwongen reorganisatie zijn twee 
medewerkers van het muziekcollectief ontslagen, hetgeen een absolute aderlating was vanwege hun 
specifieke expertise en binding met de klanten. We verwachten dat er een behoorlijke 
overbruggingsperiode nodig zal zijn om onze klanten terug te krijgen. De infrastructuur van het 
productiehuis en met name van de studio zijn tijdens deze crisisperiode van onschatbare waarde 
gebleken omdat we snel en adequaat in staat zijn geweest om in te spelen op de behoefte om 
concerten te streamen en concerten in een hybride vorm te organiseren. Dit dankzij bovengenoemde 
investeringen van het ESF.  
 
 
 
  



MUZIEKGIETERIJ.NL  Boschstraat 5 6211 AS Maastricht NL  tel. +31 43 3 43 33 37
KVK-nummer: 14086349 | BTW-nummer: NL815607982B01 |IBAN: NL40SNSB0954228790 |BIC: SNSBNL2A

 

 
 
 
 
 

8 

 
Educatiefunctie: 
 
M-PX school is een onderdeel van het Muziekgieterij productiehuis en wordt volledig gefinancierd door 
het Elisabeth Strouven Fonds (ESF). Met M-PX school brengen we zoveel mogelijk kinderen van de 
basisschool groep 8 in aanraking met muziek. Muziekgieterij is gezamenlijk met het ESF dit project 
gestart vanuit de overtuiging dat muziek een bijdrage levert aan de sociale cohesie, het versterken 
van het zelfbeeld, culturele empathie en vertrouwen. Het opstarten, stoppen, weer opstarten en weer 
stoppen, vanwege alle COVID-19 maatregelen waarmee we te maken kregen, hebben ons doen 
besluiten om het project voor de komende periode te pauzeren. In overleg met ESF gaan we het project 
weer oppakken zodra dit weer verantwoord kan. Het ESF heeft alle schade en kosten dit jaar voor het 
project gefinancierd, ondanks dat het project niet in de volle omvang is uitgevoerd.  Omdat een 
gedeelte van de vaste kosten gedekt werd door steunmaatregelen als TVL en NOW, is in overleg met 
het ESF besloten dat de periode van COVID-19 onderbreking aan het einde van het lopende project 
wordt toegevoegd.  
  

 
 
 
2.c Activiteitenverslag 
 
 

 
 

Bedrijfsplan 2020 Gerealiseerd 2020 Gerealiseerd 2019 
Type 
Producties Aantal 

Aantal 
Bezoekers 

Type 
Producties Aantal 

Aantal 
Bezoekers 

Type 
Producties Aantal 

Aantal 
Bezoekers 

Concerten   80 36.000 Concerten 16     5.839 Concerten 100 
 
30.651 

Clubavonden   48 28.800 Clubavonden   8     3.120 Clubavonden   38 19.596 
Festivals     5 13.750 Festivals   2        305 Festivals     5 24.327 
Extern   22   5.500 Extern 50     4.175 Extern   72 18.758 
Totaal 155 84.050 Totaal 76   13.439 Totaal 215 93.332 
         
Stream events     0          0 Stream events 45 527.001 Stream events     0          0 
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2.d Paragraaf corona  
 
Hoewel de coronacrisis tijdelijk is, zijn de effecten op lange termijn voelbaar op de organisatie van 
Muziekgieterij en op de popindustrie als geheel. De economische effecten zijn gigantisch. Met het 
wegvallen van ons publiek viel 80% van onze omzet weg, het leeuwendeel van onze bedrijfsvoering. 
Een groot deel daarvan hebben we kunnen opvangen met de ruimhartige steunmaatregelen en 
pakketten van de overheid. Helaas was de uitwerking voor het COVID-19 noodfonds podia nadelig voor 
de Muziekgieterij. We kwamen niet volledig in aanmerking voor compensatie omdat het omzet- verlies 
in 2020 werd vergeleken met het refertejaar 2019. Dat jaar werd de Muziekgieterij verbouwd en was 
de capaciteit van de nieuwe Muziekgieterij pas vanaf september 2019 beschikbaar. Hierdoor werd 
ongeveer € 110.000 ondersteuning uit dit fonds misgelopen, die de gemeente Maastricht ook niet 
kan matchen uit het door de gemeente gereserveerde bedrag van € 250.000. Mede hierdoor sluiten 
we het jaar 2020 af met een negatief resultaat van ongeveer € 173.581.  
 
Voor de toekomst zien we de nodige uitdagingen als gevolg van deze crisis. De grootste uitdaging is 
het effect van queuing van concerten. Er zijn ontzettend veel concerten doorgeschoven naar 2021 en 
2022. Hierdoor ontstaat er een ophoping waardoor er nog maar weinig plek in de programmering 
overblijft voor nieuwe programmering. Momenteel zijn er namelijk veel acts die nieuwe album 
releases klaar hebben staan en die deze graag willen presenteren aan het publiek en middels 
concerten weer inkomen te willen generen. Voor ons als poppodium is het van wezenlijk belang dat 
we deze tsunami aan concerten kunnen faciliteren en afhandelen, waarmee we wellicht een deel van 
de schade kunnen inlopen. Muziekgieterij gaat hierop inspelen om te laten zien dat we een 
‘professioneel poppodium’ zijn. Het is daarbij van belang dat we tijdig onze formatie weer op volle 
sterkte brengen. 
 
De afgelopen tijd, gedurende de lockdown, hebben we gebruikt om alle openstaande onderhouds- en 
opleveringspunten van de verbouwing te kunnen wegwerken. Voor alle werkzaamheden die thuis 
vervuld konden worden, werd het thuiswerken geïntroduceerd. Voor het personeel dat hun 
werkzaamheden niet thuis kon verrichten, werd een coronaproof setting en schema opgesteld.  Onze 
onderhoudsploeg, de afdeling techniek en de horecamedewerkers hebben ervoor gezorgd dat 
Muziekgieterij tiptop in orde is en klaar om open te gaan. Het overige personeel is druk geweest met 
het verplaatsen van shows, het aanvragen van de steunpakketten en het bedenken van nieuwe 
concepten en mogelijkheden, passend binnen de omstandigheden. We willen een compliment maken 
aan alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet en zich ondanks de situatie, met een 
reorganisatie in het vooruitzicht, hebben weten te motiveren.  
 
 
2.e  Personeel & organisatie 
 
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie 
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). Dit heeft ook de nodige impact op onze medewerkers 
en op onze organisatie. In praktische zin hebben we onze bedrijfsprocessen moeten aanpassen en 
moeten afstemmen op de door het RIVM en de Rijksoverheid afgekondigde geldende richtlijnen en 
maatregelen, erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, artiesten en bezoekers te 
beschermen.  
 
De constante onzekerheden over mogelijke overheidssteun, de verwachte impact op onze activiteiten, 
de liquiditeit etc. hebben een enorme impact gehad op de gezondheid van onze medewerkers, 
waardoor het ziekteverzuim is gestegen naar bijna 10% tegen nagenoeg 0% in voorgaande jaren. 
 
Om te kunnen overleven hebben we (ondanks alle steunpakketten en maatregelen) ervoor moeten 
kiezen om onze net opgetuigde organisatie te reorganiseren om de personeelskosten terug te dringen. 
Deze reorganisatie is aangezegd in 2020 en wordt geëffectueerd per 1 februari 2021. Het betrof 11,26 
FTE  verdeeld over 13 medewerkers die voor een groot deel operationeel direct betroken waren bij 
onze producties. Het kernteam dat is overgebleven zal de komende maanden multifunctioneel ingezet 
worden en is erop gericht om, zodra er weer perspectief is, snel en adequaat op te starten. Met de 
ontslagen medewerkers hebben we de afspraak gemaakt dat zij terug kunnen keren in hun oude 
functie, zodra dat weer kan.    
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2.f  Toekomst 
 
De komende maanden zijn belangrijk; niet 
alleen het perspectief van mogelijkheden 
omtrent het organiseren van concerten en 
andere evenementen, maar ook het 
perspectief dat de gemeente gaat geven in 
zijn voorjaarsnota van 2021 is van wezenlijk 
belang voor hoe de Muziekgieterij weer kan 
doorgroeien naar een volwaardig poppodium 
zoals dat is verwoord in het LAgroup-rapport. 
Met de huidige infrastructuur en ons team 
zijn we in staat om Maastricht en de regio, 
daar waar het gaat om popcultuur, terug op 
de kaart te zetten. Wij zijn ervan overtuigd 
dat wij als een op maatschappelijke waarden 
gedreven organisatie een stevige bijdrage 
leveren aan de culturele diversiteit van de 
stad door een goede balans in onze 
programmering met voldoende plek voor 
kwalitatieve kwetsbare culturele 
programmering die complementair is aan de 
bestaande programmering in de stad. Met de 
kleine zaal en het productiehuis onder één 
dak, in combinatie met onze 
streamfaciliteiten, kunnen we onze positie in 
de waardeketen van talentontwikkeling 
verder verstevigen. Gezien de druk op de 
concertagenda door de golf aan concerten is 
het noodzakelijk dat er ruimte overblijft voor 
een belangrijk aspect van onze branche: het 
bieden van een podiumplek aan jong 
opkomend talent. 
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3. FINANCIËLE INFO 

3.a Analyse afwijking realisatie versus begroting 
 

 

BATEN Realisatie Plan Afwijking
2020 2020

Omzet 
[11]  Horeca 154.888€          1.086.237€       -931.349€     *
[12]  Entreegelden 146.791€          784.794€          -638.003€     *
[13]  Overige 108.529€          331.383€          -222.854€     *
[14]  Sponsoren en bijdragen 10.408€            99.250€            -88.842€       *

420.616€          2.301.664€       -1.881.048€  
Kostprijs van de omzet 
Inkoopwaarde omzet 45.501€            316.347€          -270.846€     *
[15]  Programmeringen 404.294€          1.746.086€       -1.341.792€  *
[16]  Publiciteit 22.520€            69.363€            -46.843€       *

472.315€          2.131.796€       -1.659.481€  

BRUTO-MARGE -51.700€           169.868€          -221.568€     

BEDRIJFSLASTEN 
[17]  Personeelskosten 1.305.716€       753.500€          552.216€       **
 Afschrijvingslasten 200.917€          190.000€          10.917€         ***
Overige bedrijfskosten: -€              
[18]  Overige personeelskosten 29.417€            32.500€            -3.083€         ***
[19]  Huisvesting 410.825€          450.000€          -39.175€       ***
[20]  Kantoorkosten 59.010€            81.000€            -21.990€       ***
[21]  Algemene kosten 14.570€            15.000€            -430€            ***
[22]  Financieringskosten 6.094€              7.500€              -1.406€         ***

2.026.549€       1.529.500€       497.049€       

Saldo baten en lasten vo ́o ́r subsidies -2.078.249€      -1.359.632€      -718.617€     

Subsidies 
[23]  Structurele subsidies 764.812€          748.003€          16.809€         
[24]  Projectgerelateerde subsidies 107.258€          342.638€          -235.380€     *
[25]  Investeringssubsidie 183.744€          -€                  183.744€       ***
[26]  Huurkorting gemeente -€              
[27]  Aanvullende ondersteuning COVID-1 848.854,00€     -€                  848.854€       *

1.904.667,00€  1.090.641,00€  814.026€       

Saldo baten en lasten -173.581€         -268.991€         95.409€         

*     Vanwege Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande restricties zijn er vanaf 11-3-2021 
       vrijwel geen activiteien geweest met publiek, hetgeen op effect heeft op alle kosten
       en opbrengsten van deze posten. 
**   Verschuiving van personeelskosten van programmering en het project M-PX  naar vaste 
      personeelskosten
*** Afwijkingen grotendeels in verband met de in gebruik name van de Nieuwe Muziekgieterij,
       in 2020 het eerste volledige jaar.
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3.b Analyse afwijking realisatie 2020 versus 2019 
 

 
 
  

BATEN Realisatie Realisatie Afwijking
2020 2019

Omzet 
[11]  Horeca 154.888€          961.361€          -806.473€     *
[12]  Entreegelden 146.791€          627.881€          -481.090€     *
[13]  Overige 108.529€          200.343€          -91.814€       *
[14]  Sponsoren en bijdragen 10.408€            41.210€            -30.802€       *

420.616€          1.830.794€       -1.410.178€  
Kostprijs van de omzet 
Inkoopwaarde omzet 45.501€            237.469€          -191.968€     *
[15]  Programmeringen 404.294€          1.118.757€       -714.463€     *
[16]  Publiciteit 22.520€            82.249€            -59.729€       *

472.315€          1.438.475€       -966.160€     

BRUTO-MARGE -51.700€           392.319€          -444.019€     

BEDRIJFSLASTEN 
[17]  Personeelskosten 1.305.716€       902.543€          403.173€       **
 Afschrijvingslasten 200.917€          76.006€            124.911€       ***
Overige bedrijfskosten: -€              
[18]  Overige personeelskosten 29.417€            54.437€            -25.020€       ***
[19]  Huisvesting 410.825€          258.465€          152.360€       ***
[20]  Kantoorkosten 59.010€            59.610€            -600€            ***
[21]  Algemene kosten 14.570€            26.414€            -11.844€       ***
[22]  Financieringskosten 6.094€              17.047€            -10.953€       ***

2.026.549€       1.394.523€       632.026€       

Saldo baten en lasten vo ́o ́r subsidies -2.078.249€      -1.002.204€      -1.076.045€  

Subsidies 
[23]  Structurele subsidies 764.812€          679.125€          85.687€         ****
[24]  Projectgerelateerde subsidies 107.258€          202.106€          -94.848€       *
[25]  Investeringssubsidie 183.744€          72.458€            111.286€       ***
[26]  Huurkorting gemeente 50.000€            -50.000€       ****
[27]  Aanvullende ondersteuning COVID-1 848.854€          -€                  848.854€       *

1.904.667€       1.003.689€       900.978€       

Saldo baten en lasten -173.581€         1.485€              -175.067€     

*       Vanwege Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande restricties zijn er vanaf 11-3-2021 
         vrijwel geen activiteien geweest met publiek, hetgeen op effect heeft op alle kosten
         en opbrengsten van deze posten. 
**     Verschuiving van personeelskosten van programmering en het project M-PX naar vaste 
         personeelskosten.
***   Afwijkingen grotendeels in verband met de in gebruik name van de Nieuwe Muziekgieterij,
         in september 2019, 2020 is het eerste volledige jaar.
**** 2020 is eerste jaar van ingroei naar structurele subsidie volwaardig poppdium
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3.c Jaarrekening 2020 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Muziekgieterij Maastricht  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
  
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, jaarrekening 2020 van Stichting 
Muziekgieterij Maastricht te Maastricht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Muziekgieterij Maastricht per 31 
december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de subsidievoorwaarden van de 
gemeente Maastricht.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de winst- en verliesrekening over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Muziekgieterij Maastricht zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 



 
 
 
 
Materiële onzekerheid over de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit' in de toelichting op pagina 5 van de 
jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de stichting afhankelijk is van een aantal ontwikkelingen 
rondom de Covid-19 pandemie. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van 
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteits-
veronderstelling van de stichting. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid.  
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:  

1. Overige gegevens 
2. Het bestuursverslag 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ-richtlijn 640 en de subsidievoorwaarden van de 
gemeente Maastricht. 
  
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  



 
 
 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en het controleprotocol 
eindverantwoording verleende subsidies gemeente Maastricht 2020. Onze controle bestond 
onder andere uit:   

1. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  



 
 
 
 

2. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting;  

3. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

4. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening.  
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

5. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

6. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.   

 
Wij communiceren met u onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   
 
Maastricht, 30 maart 2021 
 
A&D accountants en belastingadviseurs  
 
 
 
 
 
Drs. J.M.A. Versteegh RA 
  

Richard Loomans
Akkoord,
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