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1. Voorwoord  
 
 
In september 2019 opende de nieuwe Muziekgieterij haar deuren. 2019 en 2020 zouden 
overgangsjaren zijn om vanaf 2021 door te groeien naar een volwaardig poppodium zoals de 
Muziekgieterij en de gemeente dit voor ogen hebben, met een bijpassend subsidiekader.  
 
Zoals ook is uitgesproken in het laatste bestuurlijk overleg is het subsidiekader van € 764.812 
dat thans beschikbaar is voor de opdracht van het stedelijke poppodium te weten: uitvoering 
geven aan presentatie, talentontwikkeling en productie op het gebied van popcultuur,  
ontoereikend om de gezamenlijke ambitie van de Muziekgieterij en de gemeente te realiseren.  
 
Door COVID-19 en de bezuinigingsopdracht van de gemeente realiseren we ons dat de groei 
naar het passende subsidieniveau, behorende bij onze gezamenlijke ambitie, vertraagd wordt. 
Het gezamenlijk geformuleerde perspectief, om in deze kunstenplanperiode te groeien naar 
een volwaardig poppodium, is de belangrijkste reden geweest dat de raad van toezicht en het 
bestuur van de Muziekgieterij hun verantwoordelijkheid hebben kunnen en willen nemen om 
het voorliggende plan in te dienen en zoals omschreven uit te voeren.  
 
Pas als het bij dat perspectief benodigde subsidiebedrag beschikbaar is, kunnen wij de 
Muziekgieterij in positie brengen om de gezamenlijke ambities, ook op het gebied van 
kwetsbaar aanbod, talentontwikkeling en productiehuis te realiseren. Tegelijkertijd is het voor 
ons, alsmede voor de stad, van essentieel belang dat we onze koppositie in de euregio 
behouden. 
 
Bestuur/directie 
 
 
Wim Smeets       Richard Loomans 
Artistiek directeur      Zakelijk directeur 
	

.	
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2. Historie  
 

In 2004 is de Muziekgieterij opgericht. Door de sluiting van de Kombi in 1987 repeteerde een 
groot deel van de Maastrichtse popscene onder erbarmelijke omstandigheden in de oude 
Ceylonfabriek aan de Sandersweg in Maastricht. In 2004 werd het eerste businessplan 
geschreven dat het vertrekpunt was van de huidige Stichting de Muziekgieterij.  
 
In 2007 kon de stichting zich in goed onderling overleg met, en dankzij de hulp van de 
gemeente, antikraak huisvesten in het oude L1 gebouw aan de Bankastraat. Hier werden de 
eerste plannen fysiek uitgerold. Met drie repetitieruimtes, een DJ Laboratorium, een studio, 
een club (cap. 250 bezoekers) en een festival (BRUIS), werd er een vliegende start gemaakt. 
Vanuit alle windstreken kwamen muzikanten en bezoekers naar deze nieuwe culturele 
ontmoetingsplek waar vanaf het begin verschillende muziekstromingen, zowel in de vorm van 
productie als in de vorm van presentatie, werden samengebracht. Vanaf de eerste dag was 
de Muziekgieterij een succes omdat zij op dat moment de enige aanbieder van popcultuur in 
de stad was. In 2009 werd in gezamenlijk overleg met de gemeente de vervolgstap genomen. 
Vanaf dat moment werd de Muziekgieterij opgenomen in het culturele beleid van de stad en 
ontstond er een subsidierelatie met de gemeente Maastricht. Deze nieuwe taak en 
verantwoordelijkheid werden door de Muziekgieterij serieus genomen. In 2012 waren de 
bezoekersaantallen en de frequentie van de producties dusdanig hoog dat dit gepaard ging 
met behoorlijke overlast voor de wijk Blauwdorp. De Muziekgieterij moest dan ook zijn 
activiteiten noodgedwongen staken, waardoor de deuren van de Bankastraat in juni 2012 
moesten sluiten.  
 
In maart 2013 werd de Muziekgieterij tijdelijk gevestigd in de Timmerfabriek. De Stichting werd 
in staat gesteld om de concertfunctie en kantoorfunctie op deze locatie voort te zetten. De 
productiefunctie bleek door de infrastructuur van het gebouw op deze locatie echter niet 
mogelijk en deze werd dan ook in overleg met de gemeente op een laag pitje gezet. In het 
prachtige historische gebouw werd tot de dag van de verhuizing naar de nieuwe Muziekgieterij 
met minimale middelen, veel creativiteit en een intensieve samenwerking met de gemeente, 
een concertzaal geëxploiteerd met een capaciteit van 650 bezoekers. Ook op deze locatie 
kende de Muziekgieterij meteen een vliegende start. Vanaf de eerste dag in de Timmerfabriek 
stonden gevestigde namen naast nieuw talent en kregen opkomende stromingen de kans een 
breed publiek te bereiken. De diversiteit in programmering en publiek, in combinatie met de 
bijzondere locatie, maakte dat de Muziekgieterij een begrip werd in de regio en dat ze zich 
permanent kon vestigen in de Timmerfabriek. 
 
In 2017 kreeg de popcultuur de waardering en erkenning van de gemeente en startte de 
verbouwing en nieuwbouw van de nieuwe Muziekgieterij in de Timmerfabriek.  
In september 2019 kreeg de stad Maastricht weer een volwaardig professioneel poppodium 
met twee zalen -respectievelijk met een capaciteit van 1100 en 420 bezoekers-, zes 
repetitieruimtes, een studio en een foyer, waarmee het meteen het grootste poppodium werd 
van de euregio. De eerste maanden na de opening heeft de Muziekgieterij boven verwachting 
goed gepresteerd. Veel nationale en internationale grote acts deden de Muziekgieterij aan, 
hetgeen door bezoekers werd gewaardeerd met uitverkochte concerten. Zowel het podium, 
de horeca als het door Elisabeth Strouven Fonds gefinancierde productiehuis M-PX draaiden 
goed. De toekomst voor popmuziek in Maastricht zag er rooskleurig uit. 
 
Door Corona in combinatie met de enorme bezuinigingsopdracht van de gemeente Maastricht 
is deze stijgende lijn abrupt tot een einde gekomen. 
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3. COVID-19  
 
De cultuur- en evenementensector wordt zwaar getroffen door de COVID-19 beperkingen.  
De Muziekgieterij, die grotendeels afhankelijk is van publieksinkomsten, zag haar omzet vrijwel 
volledig wegvallen sinds het verbod op concerten en evenementen per 13 maart 2020. Mede 
vanwege alle steunpakketten zoals de NOW-regelingen, de TVL en de bijdrage uit het COVID-
19 noodfonds podia (inclusief de matching van de gemeente) bestaat het perspectief dat de 
Muziekgieterij deze ongekende crisis kan overleven.  
 
Naast het optimaal gebruikmaken van alle steunpakketten en het aanpassen van de formatie 
zijn er ook aanpassingen in de programmering noodzakelijk. Het ligt in de verwachting van 
onze brancheorganisatie VNPF dat er in de zomer van 2021 weer festivals mogelijk zullen zijn 
en dat het seizoen 2021-2022 zonder restricties kan worden geprogrammeerd. Het is 
aannemelijk dat er enkele maanden nodig zullen zijn om bands en bezoekers weer het 
vertrouwen te geven dat optreden in een poppodium voor een volle zaal veilig kan. Een 
dergelijk scenario zal inhouden dat er pas vanaf 2022 weer een volwaardige programmering 
en exploitatie kan worden gerealiseerd. 
 
Programma gedurende COVID-19 
 
Quarantalks 
In de quarantaineperiode ontwikkelde de Muziekgieterij samen met de in Maastricht wonende 
schrijver en documentairemaker Leon Verdonschot, het programma Quarantalks. In een 
interview op anderhalve meter kwamen artiesten over hun quarantainetijd praten. Naast het 
interview vond er ook een akoestisch optreden plaats, uiteraard zonder publiek. Artiesten die 
zich blootgaven voor een lege zaal; dat leverde prachtige, speciale en vooral emotionele 
optredens op. Dit programma krijgt zolang er COVID-19 restricties zijn een vervolg, alleen nu 
met een beperkt aantal bezoekers als publiek. Een spin-off van dit concept staat op de 
planning onder de naam Show & Tell, zodra de restricties van COVID-19 worden opgeheven. 

Hybride concerten  
Sinds juli 2020 mogen er weer beperkt bezoekers worden toegelaten in podia. De COVID-19 
maatregelen in acht nemend, mogen er maximaal 100 bezoekers per optreden in de 
Muziekgieterij aanwezig zijn. In vergelijking met de capaciteit van 1100 waarop de zaal 
berekend is, zorgt dit voor een behoorlijke inkomstenderving voor artiesten, evenementen- 
organisaties en voor ons als poppodium. We hebben, om het bereik te vergroten, de vorm van 
hybride concerten bedacht; hierbij kunnen liefhebbers online meegenieten van de optredens. 
Omdat we in Coronatijd hier direct op hebben ingespeeld, zijn we inmiddels in staat om een 
hoge kwaliteit van livestreams te genereren. Deze duurzame investering zal ons ook na 
COVID-19 onderscheiden van andere poppodia in de regio.      
 
Paywall 
Om voor bands en crew alsnog een eerlijke gage te genereren, plaatsen we deze hybride 
concerten achter een paywall. Tegen een gereduceerd tarief, ten opzichte van het ticket voor 
het bijwonen van het concert in de Muziekgieterij, kan er meegekeken worden via de 
Muziekgieterij-website. Omdat de online capaciteit min of meer onbeperkt is, ontstaat er een 
extra verdiencapaciteit voor zowel de Muziekgieterij als de artiesten, zodat zij uiteindelijk een 
gage conform Fair Practice Code krijgen.  
Bijkomend voordeel van deze manier van een concert aanbieden, is dat ook mensen die 
anderszins niet aanwezig kunnen zijn, kunnen meekijken of op een ander moment kunnen 
kijken. Voorbeelden hiervan zijn de shows van Rick de Leeuw en Lesoir.  
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Gedurende de periode met COVID-19 beperkingen hanteren we als uitgangspunt dat we het 
maximaal mogelijke doen binnen de beschikbare financiële middelen om als poppodium 
relevant te blijven. Omdat het niet duidelijk is wat het precieze financiële kader wordt binnen 
de NOW 3-regeling en de aanvullende noodfondsen, zullen wij uitgaan van de taakstelling dat 
we de Muziekgieterij zoveel als mogelijk in stand houden binnen de totale beschikbare 
financiële middelen voor wat betreft organisatie, programma en formatie. In onze maandelijkse 
monitoring zullen we de te nemen stappen en maatregelen meenemen. 
 
 
4. Subsidiekader 2021-2024 
 
Vanwege het uitblijven van de nodige subsidiegelden behorende bij een volwaardig 
poppodium, veroorzaakt door de bezuinigingsopdracht van de gemeente Maastricht, kan de 
gezamenlijke ambitie van de Muziekgieterij en de gemeente, zoals omschreven in het LAgroup 
rapport, nog niet worden uitgevoerd. Het financiële kader vanaf 2021 is jaarlijks € 556.191 
lager dan het in eerste instantie in december 2019 gepresenteerde meerjarenplan op basis 
van het LAgroup rapport. 
 
In het voorliggende plan hanteren we een ingroei naar een volwaardig poppodium. Dat doen 
we door in 2021 het podium in stand te houden door keuzes te maken in onze programmamix 
en door de instandhoudingskosten van de Muziekgieterij, gevestigd in een industrieel 
gemeentelijk pand, te beperken. Vanaf 2022 groeien we dan stapsgewijs naar het gewenste 
gezamenlijke exploitatieniveau. Zonder dit ingroeimodel is het onmogelijk om de Muziekgieterij 
in stand te houden en een kostendekkende begroting te maken. De instandhoudingskosten 
(totale huisvestingskosten) bedragen € 684.000. Met een subsidiekader van € 764.812 blijft 
er netto € 80.000 over voor de formatie en het programma.  
 
We verwachten dat in 2021, zowel in de exploitatie als in de programmering, behoorlijk hinder 
wordt ondervonden van de COVID-19 maatregelen. We gaan er dan ook van uit dat 2021 
vergelijkbaar zal zijn met 2020. Wellicht ten overvloede, het moge duidelijk zijn dat culturele 
instellingen zoals de Muziekgieterij alleen kunnen overleven als er voldoende steunpakketten 
door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Het jaar 2022 zien we als eerste volle overgangsjaar 
waarin de Muziekgieterij stapsgewijs alsnog doorgroeit naar het niveau zoals LAgroup dat 
adviseert. 2023 wordt het eerste jaar met een volwaardige financiering behorend bij de 
gezamenlijke ambitie en het jaar waarin we als zodanig kunnen gaan functioneren.  
 
De continuïteit van het productiehuis M-PX is voorlopig gewaarborgd. Het Elisabeth Strouven 
Fonds heeft aangegeven alle schade vanwege COVID-19, van het door het fonds met meer 
dan € 1 miljoen gefinancierde productiehuis M-PX, te dekken. Ook hebben ze ingestemd om 
het project te verlengen met een periode die gelijk staat aan de COVID-19 onderbreking. De 
investering van het Elisabeth Strouven Fonds fungeert als vliegwiel voor de toekomst van het 
productiehuis. Een afdoend subsidiekader is echter wel essentieel om dit productiehuis in de 
toekomst in stand te houden. De aanzienlijke investering van het fonds zou anders grotendeels 
verdampen. 
 
Zonder de gefaseerd opgenomen extra middelen is de ambitie zoals omschreven in de nota 
popmuziek van oktober 2017 en de gedeelde ambitie zoals omschreven in het LAgroup rapport, 
niet realistisch noch haalbaar. Dat laat onverlet dat wij iedere dag met hart en ziel en een 
ongekende passie, met alle betrokkenen keihard werken om iedere kans te blijven benutten 
om de popcultuur de positie te geven die zij verdient in de internationale en euregionale stad 
die Maastricht is. 
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5. Missie  
 
Stichting de Muziekgieterij is een maatschappelijke onderneming die verworven middelen, 
bedrijfsmatig inzet voor het realiseren van maatschappelijke impact van een volwaardige 
popcultuur voor de stad Maastricht en haar omgeving. 
 
Stichting de Muziekgieterij zet zich als aanjager in voor een solide basis voor popcultuur, 
vanuit Maastricht, met de euregio als achterland en de werels als verzorgingsgebied. Met 
muziek als levensader maken we deze popcultuur toegankelijk voor iedereen, van makers tot 
liefhebbers, waarbij we inclusiviteit en diversiteit voorop hebben staan en bijzondere aandacht 
willen geven aan ouderen, anders ontwikkelden, gezinnen met jonge kinderen. 
 
 
6. Visie 
 
Het doel van de Muziekgieterij is om als centrale spil te fungeren waar zowel bezoekers als 
makers en artiesten zich thuis voelen. De positie als ‘the place to be’ wordt voor de 
Muziekgieterij hiermee alleen maar versterkt binnen de Maastrichtse en euregionale 
popcultuur. Om dit te bereiken wordt gesteund op de volgende pijlers: 
 
Talentontwikkeling 
De Muziekgieterij biedt kansen aan jong talent waardoor de ontwikkeling van een eigen 
popscene in de euregio gewaarborgd wordt. Hiermee fungeert de Muziekgieterij als 
broedplaats voor creatief talent dat de kans krijgt zich te ontwikkelen en voor te bereiden op 
een carrière in de popsector. 
 
Bij dit proces wordt de Muziekgieterij niet begrensd door stads- of landsgrenzen; middels 
wereldwijde samenwerking wordt ook een thuisbasis geboden aan internationaal talent.  
Maastricht is ons thuis de wereld ons spelveld.  
 
Productiehuis M-PX 
De Muziekgieterij onderscheidt zich van overige poppodia in de (eu)regio door de 
bezoekerscapaciteit van het podium in combinatie met een ‘state of the art’-productiehuis. 
Zij is daardoor uniek in haar soort. Het productiehuis M-PX laat jongeren op een 
laagdrempelige manier kennismaken met popcultuur en biedt, naast de infrastructuur om te 
repeteren en te produceren, ook de mogelijkheid om talenten te ondersteunen en te coachen.    
 
Programma 
In de verschillende zalen van de Muziekgieterij vinden er meerdere malen per week 
evenementen en concerten plaats, zowel overdag als in de avond als in de nacht. Het 
programma is divers en er wordt een breed publiek bediend. Alle genres komen op alle niveaus 
aan bod, van elektronische muziek tot wereldmuziek, van urban, pop-rock, heavy, indie, tot 
alle subgenres die daarbinnen horen. Hierdoor krijgen bezoekers de kans om zowel de boven- 
als de kwetsbare onderlaag van het muzikale spectrum te ervaren. 
 
De programmering reikt echter verder dan alleen de zalen van de Muziekgieterij. Zo is de 
Muziekgieterij betrokken bij of verantwoordelijk voor de programma’s van het Bruis Festival, 
het Midsummer Prog Festival, Transformer Festival en deels voor het Festival Wanderlöss. 
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8. De Muziekgieterij producten 
 

8.1 Presentatiefunctie van de Muziekgieterij 
 
Het profiel van onze programmering is die van een grootstedelijk poppodium en bevat 
producties van mainstream tot avant-garde. Alle (hedendaagse) genres (inclusief tributes en 
revivals) komen aan bod. De Muziekgieterij bemiddelt tussen vraag en aanbod, publiek en 
muzikant, waarbij de capaciteit en het aantal zalen richtinggevend zijn. Het kernproduct is het 
concert van band of DJ; het uitgebreide product wordt gevormd door (de kwaliteit van) de 
voorzieningen, het personeel, het assortiment en natuurlijk het programma. De voorzieningen 
kunnen vervolgens – vooral met het oog op extra inkomsten – worden ingezet voor afgeleide 
producten, verhuur en activiteiten door derden. 
 
De onderstaande productmix zal een wezenlijke bijdrage leveren aan een brede en cultureel 
aantrekkelijke stad met een juiste diversiteit aan culturele instellingen. 
 
Productspecificaties 
 
Concerten 
De productgroep concerten bestaat uit drie programmalijnen, te weten:  

• Programmalijn S (S staat voor small)  
o Deze programmalijn programmeert kwetsbaar aanbod met lokale bands evenals 

onbekende nationale en internationale bands, die passen binnen het profiel van 
de Muziekgieterij. Deze programmalijn werkt ook in functie van talentontwikkeling. 
Het publiek komt niet op de naam van de band af maar komt als muziekliefhebber 
en heeft zijn focus op de ontdekkingswaarde van nieuwe bands en muziek. Het 
publiek bestaat uit de zogenaamde innovators en “early adopters” van de 
hedendaagse popmuziek.  

• Programmalijn M (M staat voor medium)  
o Deze programmalijn programmeert voor de muziekliefhebbers bekende nationale 

en internationale bands die passen binnen het profiel van de Muziekgieterij. Het 
publiek bestaat uit muziekliefhebbers en het publiek is bekend met deze bands. 
Het publiek komt dan ook deels op de naam van de band en deels op de sfeer en 
uitstraling van de Muziekgieterij af. Het publiek bestaat uit de “early majority” van 
de band.  

• Programmalijn L (L staat voor large)  
o Deze programmalijn programmeert voor een groot deel mainstream bekende 

nationale en internationale bands, die voorzien in een publieke behoefte van de 
regio en de euregio. Het publiek bestaat uit de “late majority” en de “laggerds” van 
de band.  

 
Met deze drie programmalijnen, waarin lokale amateurs tot internationaal gerenommeerde 
bands te zien zijn, voorziet de Muziekgieterij in de volledige waardeketen van de hedendaagse 
popmuziek, zowel aan de zijde van de muzikanten (amateurs – semiprof – professionals) als 
aan de publiekszijde.  
 
Festivals 
De Muziekgieterij heeft in de afgelopen jaren diverse festivals ontwikkeld, in coproductie en 
standalone. De populariteit van deze festivals nam de afgelopen jaren gestaag toe. De 
festivals voorzien in een ‘verlangen naar onderdompeling, intense ervaringen, sfeer en 
reuring’, een behoefte waarop de festivals door hun kortstondige karakter, creativiteit en 
totaalbeleving goed weten in te spelen. Onze festivals staan hier dan ook voor; alle 
Muziekgieterij festivals kenmerken zich door kwaliteit, originaliteit en totaalbeleving.  
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Popmuziek blijft bij de festivals de basisactiviteit en de verbindende factor. De festivals zijn 
tevens van wezenlijk belang voor de totale programmering van de Muziekgieterij omdat ze een 
enorme bijdrage leveren aan het inkoopvolume, aandacht voor kwetsbaar programma en de 
slagkracht binnen de waardeketen voor de Muziekgieterij. Omdat de festivals ook buiten het 
reguliere clubseizoen worden geprogrammeerd, bieden ze continuïteit voor onze organisatie. 
Uit strategisch oogpunt en vanwege het feit dat de nieuwe locatie van de Muziekgieterij meer 
mogelijkheden biedt om festivals te organiseren in de binnentuin, willen we juist deze 
productgroep verder gaan uitbouwen en verdiepen.  
 
Muziekgieterij festivals 

• Bruis: meerdaags festival in de binnentuin van de Timmerfabriek midden in het 
Sphinxkwartier. Tienduizend bezoekers vanuit de gehele euregio. De programmering 
richt zich hoofdzakelijk op popmuziek, daarbij oog houdend voor de combinatie met 
amateurs en semiprofs. Bruis zal worden getransformeerd naar een deels betaald 
festival dat zich gaat huisvesten in en rondom de Muziekgieterij. Het noodgedwongen 
hybride idee van 2020 gaan we de komende 4 jaar verder uitdiepen en verbreden. Het 
streamen van de concerten naar de Bruis aftappunten zal het gratis deel van het 
festival worden. Het echte live deel op locatie wordt het betaalde deel van het festival. 
Deze keuze is noodgedwongen gemaakt op basis van de financiële risico’s die gepaard 
gaan met een gratis familiefestival. Binnen het huidige budget en door het wegvallen 
van de slechtweergarantie in 2017 is het in financieel opzicht onverantwoord om een 
gratis toegankelijk familiefestival te produceren. In onze ogen een aderlating voor de 
stad en de vele bezoekers en fans, maar binnen het gestelde financiële kader wel een 
noodzakelijke keuze om deze transformatie te ondergaan.  

 
• Midsummer Prog Festival: eendaags festival in het Openluchttheater in Valkenburg. 

Duizend bezoekers vanuit Europa. Programmering bestaat louter en alleen uit 
Progrock. Het festival is daardoor uniek en opereert in een niche. De combinatie met 
deze bijzondere plek maakt dat het festival al vanaf de eerste editie telkens in de 
voorverkoop uitverkoopt. Het festival staat voor totaalbeleving en kwaliteit van locatie, 
food en bands.   

 
• Transformer: eendaags festival in en rondom de Muziekgieterij. Met duizend 

bezoekers uit de euregio. De programmering bestaat uit opkomend talent en loopt in 
de pas met de programmering van Eurosonic; daarom is het festival ook in het 
weekend van Eurosonic. Op deze manier kunnen we beschikken over het juiste 
programma-aanbod. Transformer is een showcase festival en zoekt naar bands die in 
transitie zijn, van onbekend naar bekend. De programmalijn is relevant en 
vernieuwend. Het festival wordt ondersteund vanuit de reguliere programmering en is 
eigenlijk de kers op de taart van onze S-programmering.  

 
• Imagine Festival: In samenwerking met JM International -gefinancierd door de 

afdeling Education en Culture DG van de EU-, is de Muziekgieterij een van de 
Europese partners voor deze internationale bandcompetitie en het trainingsprogramma 
voor jonge muzikanten tussen de 13 en 21 jaar. Samen met JM International biedt de 
Muziekgieterij gedurende het festival een platform voor jonge muzikanten vanuit de 
hele wereld om professionele ervaring op te doen in een positieve omgeving, hun 
muzikale carrière te ontwikkelen, zelfvertrouwen te kweken en begrip voor 
verschillende volkeren en culturen te creëren. Imagine wordt jaarlijks georganiseerd in 
België, Brazilië, Kroatie, Frankrijk, Polen, Spanje, Zweden, Zimbabwe en in de 
Muziekgieterij in Maastricht Nederland. De winnende bands gaan op een internationale 
tour.  

 



 

 10 

Clubavonden (nachtprogrammering) 
EDM (electronic dance music) is een verzamelnaam voor alle soorten elektronische 
dansmuziek met diverse sub-stromingen. EDM is een wezenlijk onderdeel van de popcultuur 
en kan dan ook niet ontbreken in een hedendaags poppodium. Deze programmering heeft als 
kenmerk dat ze overwegend ’s nachts plaatsvindt. Als Muziekgieterij programmeren we de 
diverse stijlen EDM als coproducties. Gezien het feit dat EDM zoveel vormen en doelgroepen 
kent, is het voor een poppodium bijna onmogelijk deze allemaal te presenteren en de kwaliteit 
te waarborgen. Vandaar dat er met betrouwbare, kwalitatieve en hoogwaardige partners wordt 
samengewerkt zoals Rewind, Nachtcollege, Gedreven Gasten, Wolves Agency, Triomf 
Producties en diverse studentenverenigingen. De in-huis partner “Linke SOTO” bouwt onder 
onze vleugels, ondersteund door EPM (een internationale muziekuitgever uit Maastricht) aan 
een nieuwe, eigen scene. Door de lokale DJ’s en talenten een podium te bieden, wordt een 
bijdrage aan talentontwikkeling voor deze muziekstroming geleverd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe verhuur 
Alle activiteiten die geen directe connectie hebben met de popcultuur maar wel gebruik willen 
of moeten maken van de infrastructuur en de sfeer van een poppodium. Deze programmalijn 
vindt overwegend overdag en in de avond plaats. Klanten in het verleden waren o.a. Kamer 
van Koophandel, Brightlands, United World College en Universiteit Maastricht. 
 
In de prognose publieksbereik betekent deze productmix het volgende:  
 
  Activiteiten Bezoekers Activiteiten Bezoekers Activiteiten Bezoekers Activiteiten Bezoekers
Soort activiteiten 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Concerten 60 13.000 70 31.500 90 33.500 95 37.500
Gemiddeld 217 450 372 395
Dance (eigen- en samenwerkingsproducties) 20 2.000 30 18.000 30 18.000 30 19.500
Gemiddeld 100 600 600 650
Totaal concerten en dance 80 15.000 100 49.500 120 51.500 125 57.000
Gemiddeld 188 0 495 0 429 456

Festival Bruis 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000
Overige podiumactiviteiten/projecten/festivals 4 400 4 2.000 4 2.400 4 2.800
Gemiddeld 100 500 600 700
Totaal aantal eigen culturele activiteiten 85 25.400 105 61.500 125 63.900 130 69.800
Gemiddeld 299 0 586 0 511 537

Verhuringen cultureel en commercieel 70 7.000 60 20.000 60 31.000 62 32.600
Gemiddeld 100 333 517 526
Totaal 155 32.400 165 81.500 185 94.900 192 102.400
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8.2 Productiehuis M-PX 
 
Het productiehuis van de Muziekgieterij M-PX ondersteunt creatieve popgerelateerde musici, 
bands en projecten van musici. Daartoe ontwikkelt, stimuleert, presenteert en ondersteunt  
M-PX initiatieven die de kansen voor musici en popliefhebbers uit de euregio versterken en/of 
verbinden. Buiten een laagdrempelige insteek waarbij bands tegen redelijke prijzen kunnen 
repeteren, zet M-PX ook in op initiatieven die vernieuwend zijn, potentie hebben en ambitie 
uitstralen; deze vinden gerichte aansluiting en verdieping op het gebied van netwerk, 
organisatie en muzikale ontwikkeling.  
 
M-PX heeft vier programmalijnen: kennismaken, amateur, semiprofessioneel en professioneel. 
Met steun van het Elisabeth Strouven Fonds worden programmalijn 1 en 2 gefinancierd. De 
financiering van programmalijn 3 en 4 komt voort uit de opbrengsten van deze 
programmalijnen. Deze zijn verantwoord in de bij dit plan gevoegde projectomschrijving M-PX. 
Het is de ambitie van de Muziekgieterij om vanaf 2021, M-PX een belangrijke functie te laten 
vervullen in het maken en naar buiten brengen van de hieruit ontstane producten die relevant 
zijn voor de gehele euregionale muzikale sector. Daarnaast biedt de Muziekgieterij een fysieke 
werkplaats en een podium waar musici elkaar kunnen ontmoeten en waar zij zich kunnen 
presenteren aan het publiek. 
 
 
Productspecificaties:   
 
Repetitieruimtes  
De Muziekgieterij voorziet in zes repetitieruimtes met een oppervlakte van ongeveer 30m2 per 
ruimte. Tevens is er voldoende opslagruimte voor acts met eigen apparatuur.  
Inzet van de ruimtes:  
- Een ruimte staat volledig ter beschikking aan onze artist in residence-functie; 
- Een ruimte is ingericht als DJ Laboratorium; 
- Vier ruimtes worden per blok verhuurd, inclusief apparatuur. Zij zullen dienstdoen als 

muziekcollectief voor M-PX programmalijn 1 en 2. Het is de plek waar de beginners en de 
hobbyisten terecht kunnen zonder investeringen in apparatuur. 
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Coaching 
Muziekgieterij gaat musici/bands coachen en helpen om zich verder te ontwikkelen door 
middel van “tailor made” talentprogramma’s. Rondom deze coaching zoekt de Muziekgieterij 
telkens de juiste samenwerkingspartners in haar netwerk, zoals bekende musici en producers, 
maar ook instanties als de muziekschool Kumulus, SPL, PXL Hasselt en het Conservatorium 
Maastricht. Daar waar nog geen actueel aanbod aanwezig is, wordt dit samen met het 
werkveld “on demand” ontwikkeld. Kortom door een sterke samenwerking met het werkveld 
ontstaat de mogelijkheid om direct in te springen op trends en ontwikkelingen.  
 
Studio 
Het aanbieden van studiofaciliteiten geeft het productiehuis de mogelijkheid om ook te kunnen 
functioneren als uitgever, als coproducent, of zelfs als producent. Het is de ambitie dat het 
productiehuis zijn eigen afzetkanaal ontwikkelt. Er zijn nog maar weinig onafhankelijke labels, 
waardoor het productiehuis zich kan doorontwikkelen tot het nieuwe, onafhankelijke 
mediakanaal van de toekomst. Hiermee is een zeer belangrijk component aanwezig om de 
waardeketen te sluiten en ook daadwerkelijk te produceren voor een publiek zonder grenzen.    
 

 
 
Netwerk 
Door het ontsluiten van het professionele netwerk van de Muziekgieterij in de popindustrie, 
bestaande uit boekingskantoren, internationale producers en de programmeurs van de diverse 
podia, kan de Muziekgieterij makelen en schakelen tussen de markt en het talent. Door de 
combinatie van presenteren en produceren in een inspirerende omgeving en een 24/7 
mentaliteit, ontstaat er een marktwerking waarbij de popindustrie iets komt brengen en halen. 
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9. De organisatie  

9.1 Muziekgieterij, een waardegedreven organisatie  
 
Om de gedeelde visie van de Muziekgieterij en de gemeente Maastricht, met als vertrekpunt 
het door de gemeente vastgestelde popbeleid, verder te ontwikkelen, heeft er vanaf 2018 een 
gefaseerde professionalisering plaatsgevonden. Hierbij werd de focus verschoven richting 
meer culturele popproducties en minder externe producties. In het nu voorliggende 
kunstenplan zullen er nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt. De ingezette weg heeft 
alleen een toekomst als er perspectief blijft op voldoende subsidie in de nabije toekomst. Een 
verschuiving in de programmering bemoeilijkt de ingezette ontwikkeling omdat popproducties 
en clubavonden op technisch en organisatorisch vlak behoorlijk van elkaar verschillen.  
In zijn algemeenheid: 

- Popproducties zijn op technologisch vlak van een hoger niveau dan clubavond 
producties. Popproducties vragen dan ook om meer en hoger geschoold personeel 
dan clubavonden. (Clubavonden volstaan met twee technici, popproducties vereisen 
minimaal vijf technici.) 

- Popproducties vragen op gebied van hospitality meer aandacht en kwaliteit dan een 
clubavond productie: popproducties kennen een ander verloop in de tijd; een band 
arriveert in de middag, ruim voor aanvang van het concert, vanwege een noodzakelijke 
soundcheck. Hierdoor is er altijd hospitality noodzakelijk. Simpel gezegd: een 
professionele bandcrew bestaat gemiddeld uit 10-15 personen waarvoor een warme 
maaltijd moet worden bereid, terwijl een DJ-crew gemiddeld bestaat uit 2 personen die 
een uur voor de show arriveren en vaak meteen na hun show alweer op weg zijn naar 
de volgende show. 

- Popproducties zijn veelal eigen producties, waarbij de Muziekgieterij opereert als 
producent. Zodoende is de Muziekgieterij ook verantwoordelijk voor de marketing en 
PR, ticketverkoop en administratieve afhandeling, hetgeen arbeidsintensiever is en dus 
om meer en geschoold personeel vraagt. 

 
De organisatie van de Muziekgieterij is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd waarbij een 
optimale mix is gevonden tussen vast en flexibel personeel, alsmede tussen vrijwilligers, 
stagiairs en vaste medewerkers. Met een noodzakelijke ontmanteling van de huidige formatie, 
bij het uitblijven van extra subsidie, wordt een groot gedeelte van de investeringen van de 
afgelopen jaren teniet gedaan. 
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9.2 Kernwaarden van de Muziekgieterij  
 
Gastvrijheid 
De medewerkers van de Muziekgieterij zorgen ervoor dat zowel de artiesten als de muzikanten 
en bezoekers zich welkom voelen. Dit gaat van een vriendelijke ontvangst tot het creëren van 
een huiselijke sfeer. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om een familiegevoel neer te zetten 
door bijvoorbeeld zelf met zorg te koken voor de bands en het interieur een huiselijke uitstraling 
te geven in de rauwe industriële setting. Ook kunnen de bezoekers genieten van de 
bourgondische inborst die de Muziekgieterij te bieden heeft.   
 
Kwaliteit 
Onze gekwalificeerde medewerkers zorgen voor goede bands, lekker bier, uitstekend geluid 
en een perfecte lichtshow. Dit betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld een grote diversiteit 
aan bijzondere (Belgische) bieren wordt aangeboden, dat de licht- en geluidsshows ‘state of 
the art’ zijn en dat er een serieuze selectie plaatsvindt van met name beginnende bands, zodat 
het kaf van het koren wordt gescheiden voor het publiek.  
 
Gepassioneerd 
Alle medewerkers tonen een grote mate van betrokkenheid. Muziek is veelal hun passie en 
het werken voor de Muziekgieterij voelt daarom als werken met een bonus. Iedereen is dan 
ook bereid om net dat ene stapje meer te zetten wanneer het nodig is.  
 
Teamplayers 
De medewerkers van de Muziekgieterij vinden een goede samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen belangrijk. Hierbij staat het gezamenlijk belang ook voortdurend 
voorop. De medewerkers hebben dan ook geregeld wat voor elkaar over en het zijn 
teamplayers. 
 
Eigenzinnig 
De medewerkers van de Muziekgieterij bewandelen niet persé de gemakkelijkste weg. Ze zijn 
eigenzinnig en onderscheiden zich hiermee van andere poppodia. Dit komt als volgt tot 
uitdrukking: er is een eigen kok, een eigen DTP-afdeling, een eigen ticketsysteem en een 
eigen visie op programmeren. Ze durven risico’s te nemen en werken samen met ook niet-
voor de hand liggende partijen.  
 
Europees gevoel 
Door de ligging van Maastricht, grenzend aan drie taalgrenzen en vijf cultuurgrenzen, denken 
de medewerkers van de Muziekgieterij euregionaal. Daarbij komt dat Maastricht door velen 
als bourgondisch wordt ervaren en een vakantiegevoel oproept. Daar speelt de Muziekgieterij 
ook op in door dit in vele facetten van de organisatie door te trekken.  
 
Ambitieus 
Het team van de Muziekgieterij gaat voor een 10. Continu verbeteren en de drang naar 
innovatie is bij alle medewerkers aanwezig.  
 
Daarnaast zijn nog een aantal kernwaarden van toepassing op het team van medewerkers bij 
de Muziekgieterij. De medewerkers zijn creatief en tonen een hoge mate van betrokkenheid 
bij de verschillende activiteiten. De medewerkers zijn betrouwbaar en relaxed naar alle partijen 
toe. Ze proberen een plek te creëren waar zowel artiesten als muzikanten en bezoekers zich 
prettig en veilig voelen.  
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Initieel was de organisatie gebaseerd op een model dat bestond uit enkele beroepskrachten 
op sleutelposities, ondersteund door participatiebanen en vrijwilligers. De ervaring van de 
afgelopen jaren leert echter dat een professionele organisatie een goede balans moet hebben 
tussen geschoold, professioneel personeel en lager geschoold personeel en vrijwilligers. 
Daarbij wordt niet gezegd dat de laatstgenoemden niet waardevol zijn voor een organisatie als 
de Muziekgieterij. De disbalans in het oude formatieplan maakte echter pijnlijk duidelijk dat in 
de nieuwe Muziekgieterij een andere invulling van dit formatieplan moest plaatsvinden. Ter 
illustratie, in 2018 werkten er 5 FTE in participatiebanen (waarvan 4 op vast contract) op een 
totaal personeelsbestand van 10 FTE. Die verhouding was scheef, mede vanwege de 
groeiende complexiteit waarmee producties moesten worden gerealiseerd.  
 
Het ontmantelen van de formatie bij het uitblijven van een ordentelijk subsidieniveau zal 
grotendeels zijn weerslag hebben op onze mensen die een achterstand hadden tot de 
arbeidsmarkt voordat ze in dienst kwamen bij de Muziekgieterij. Op dit moment betreft het 7 
FTE van onze formatie. 
 
Codes Cultural Governance, Fair Practice en Culturele Diversiteit 
De Code Cultural Governance wordt toegepast in het raad van toezicht model. 
De Muziekgieterij komt uit een pioniersfase waarin het niet altijd mogelijk was om het Fair 
practice principe toe te passen. Vanwege het beschikbaar komen van meer subsidiemiddelen 
in 2019 is dit principe ingevoerd. Een subsidieniveau als voorgesteld door LAgroup is 
noodzakelijk om dit principe ook te kunnen toepassen voor artiesten en hun crews die nog 
onvoldoende publiek trekken. 
De Muziekgieterij past de Code Culturele Diversiteit toe in haar beleid en streeft ernaar om dit 
zowel in haar artiesten, vrijwilligers, zzp-ers, personeelsbestand alsook in de samenstelling 
van de raad van toezicht tot uitdrukking te brengen.  
 
Aanpassing van het formatieplan in 2021 is afhankelijk van COVID-19 steun van de 
overheid. Indien er geen steun komt, zal het noodzakelijk zijn in te grijpen in de formatie in 
2021. 
 
Het formatieplan gaat uit van 23 FTE (excl. vrijwilligers en stagiairs). In vergelijking met de 
VNPF-benchmark van vergelijkbare poppodia als de Effenaar en Doornroosje met 25 FTE 
(excl. vrijwilligers en stagiairs), is dit beneden het benchmark niveau. In een aangepast 
formatieplan is er in 2021 nog plek voor maximaal 14 FTE (excl. vrijwilligers en stagiairs).  
 
Vrijwilligerscrew Muziekgieterij  
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9.3 Muziekgieterij Organogram.  
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10. Financiën  
 

Om een volwaardig poppodium te realiseren is het noodzakelijk om het potentieel van de 
Muziekgieterij optimaal te benutten door in te zetten op een zo maximaal mogelijke 
popprogrammering. Sinds januari 2020 opereert de Muziekgieterij conform de aanbevelingen 
van het al eerdergenoemde LAgroup rapport. Uitgangspunt daarbij was een gemeentelijke 
subsidie in 2020 van € 1.108.030 en vanaf 2021 van € 1.321.003, conform de aanbevelingen 
van het LAgroup rapport en onze eigen bevindingen, noodzakelijk om een poppodium ter 
grootte van de Muziekgieterij te kunnen exploiteren. Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk 
is om met het huidige subsidiekader 2021-2024 van € 764.812 een dergelijke ambitie te 
handhaven.  
 
Vanwege het belang van de continuïteit van de Muziekgieterij als volwaardig poppodium, 
blijven de inhoudelijke kaders uit het in december 2019 ingediende plan, gebaseerd op de 
gezamenlijke ambitie van zowel de gemeente als de Muziekgieterij, gehandhaafd. Om het 
perspectief van het LAgroup rapport, zoals in het laatste bestuurlijk overleg besproken, te 
houden, is het noodzakelijk om vanaf 2022 extra subsidie beschikbaar te stellen zoals in de 
begroting is opgenomen. 
 
In de begroting van 2021 en 2022, het jaar waar zeker nog nadeel wordt ondervonden van 
COVID-19 maatregelen, is naast het aanpassen van de programmering tevens ruimte gezocht 
in de instandhoudingskosten van het gemeentelijke industriële pand aan de Boschstraat. 
Gedurende de eerste twee jaar van dit kunstenplan wordt geen voorziening groot onderhoud 
gevormd ter grootte van € 85.000 per jaar en zullen er jaarlijks geen afschrijvingskosten ten 
bedrage van € 190.000 worden gereserveerd voor vervangingen van de infrastructuur. Vanaf 
2023 zijn deze instandhoudingskosten op niveau van het LAgroup rapport weer opgenomen 
in de cijfers. Op korte termijn zal dat weinig tot geen problemen opleveren, ook vanwege het 
minder intensieve gebruik.  
 
De financiële consequenties van dit plan worden in bijgaande gespecificeerde begroting 
inzichtelijk gemaakt.  
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11. Risicoanalyse  
 

Het subsidiekader 2021-2024 wijkt substantieel af van het advies van LAgroup uit 2019 op 
basis waarvan de Muziekgieterij in september 2019 voortvarend van start is gegaan. 
 
Het inkrimpen van onze functie, van een volwaardig poppodium tot een podiumfaciliteit die ook 
popconcerten programmeert, is niet wenselijk en heeft afbreukrisico’s zoals ook omschreven 
in het LAgroup rapport. Het rapport geeft aan dat het onmogelijk is om een popcultuurpodium 
te exploiteren zonder afdoende financiering. 
 
Programma 
De kostbare S-programmering is van belang voor de continuïteit van de Muziekgieterij. Niet 
programmeren van deze programmalijn heeft de consequentie dat de Muziekgieterij haar 
positie verliest bij de belangrijkste agencies. Het gevolg zal zijn dat er ook minder M- en L- 
programmering wordt aangeboden omdat de Muziekgieterij niet meer mee investeert in 
opkomende nieuwe bands (S-programmering) en kwetsbaar aanbod. Agencies bouwen 
zorgvuldig aan een relatie met hun afnemers. Louter en alleen cherry-picking is niet mogelijk 
binnen de markt van het popaanbod. Er ontstaat op de korte termijn al een sterfhuisconstructie. 
Er zal steeds minder internationaal aanbod komen van grote bands die financieel gezien wel 
rendabel zijn en de Muziekgieterij zal uit de picture raken van programmeerbare zalen voor 
tourende bands in Nederland. Het profiel van de Muziekgieterij zal veranderen en er ontstaat 
een neerwaartse spiraal waardoor er op den duur meer subsidie nodig zal zijn om de 
Muziekgieterij in stand te houden of opnieuw naar het huidige niveau te tillen. Het weer op 
niveau brengen van de programmering vergt extra investeringen. Er zal dan wederom aan de 
naam en reputatie moeten worden gebouwd. Het afbreukrisico is dermate groot dat we in dit 
plan kiezen om de programmering op niveau te houden. Daarvoor is het perspectief naar het 
LAgroup niveau van wezenlijk belang en noodzakelijk.  
 
Horeca 
De raad van toezicht en het bestuur kiezen er niet voor om de programmering van de 
Muziekgieterij te verschuiven richting financieel meer interessante producties waartegen nu al 
veel weerstand bestaat vanuit de Maastrichtse horeca. Om het afgesloten convenant uit te 
voeren is een ingroei naar het subsidieniveau op basis van het LAgroup rapport noodzakelijk. 
 
Expertise 
Muziekgieterij beschikt op de sleutelposities over de juiste expertise om een volwaardig 
poppodium te zijn. Om het afbreukrisico van ons human capital tot een minimum te beperken, 
moeten we onze mensen zo veel mogelijk een volledige baan garanderen. In 2021 vragen wij 
vanwege COVID-19 consequenties een loonoffer van 25% van iedereen. De Muziekgieterij 
heeft een van de jongste crews van Nederland waarin veel energie, tijd en geld is geïnvesteerd 
om deze op het huidige niveau te brengen. In onze nieuwe formatie is het vanwege de diverse 
expertises noodzakelijk om die posities bemand te houden. Zonder extra subsidie moeten wij, 
naast enkele gedwongen ontslagen, een groot gedeelte van ons personeel voor 25% ontslaan. 
Het risico dat onze beste mensen dan elders werk gaan zoeken is reëel aanwezig, waardoor 
ook op dit gebied kapitaalvernietiging zal plaatsvinden. 
 
Instandhouding Muziekgieterij 
Er is geen enkele financiële ruimte binnen het subsidiekader om naast de huur en 
energielasten ook de kosten voor groot onderhoud en vervanging van de pop infrastructuur te 
bekostigen. Tezamen bedragen deze beide posten € 275.000. Vanwege de aanpassing naar 
beneden van het subsidiekader met € 556.191 leggen we deze verantwoordelijkheid tot 2023 
terug bij de gemeente, vanaf dat moment gaan we uit van het subsidieniveau van € 1.321.003. 
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12. Tot Slot  
 

Het is overduidelijk dat we als Muziekgieterij de komende tijd nog voor behoorlijke uitdagingen 
staan. We zullen stevig moeten ingrijpen en noodgedwongen keuzes moeten maken. Als raad 
van toezicht en bestuur willen we de juiste en meest duurzame beslissingen nemen, waarbij 
we de gezamenlijke ambitie van een volwaardig poppodium voor ogen blijven houden. 
Cruciaal daarbij is dat het perspectief van het LAgroup rapport inclusief het benodigde 
subsidiekader ook wordt verankerd in het gemeentelijk beleid en dat dit ook als ambitie wordt 
uitgesproken. 
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13. Bijlage specificatie begroting 2021-2024 
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Stichting De Muziekgieterij

pagina 1 van 4

STAAT VAN BATEN EN LASTEN MJP MJP MJP MJP
Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024
Producties 155 165 185 192
Bezoekers 32.400 81.500 94.900 102.400

BATEN

Subsidies overheden 1.340.370 1.143.370 1.424.561 1.424.561
Sponsoren en bijdragen 325.000 295.250 175.000 75.000
Inkomsten uit activiteiten 1.149.825 2.000.566 1.952.677 2.111.510
L Concerten 238.334 476.667 476.667 595.834
M Concerten 108.818 341.012 341.012 341.012
S Concerten 11.443 22.886 45.772 45.772
Club / Nacht programmering 71.868 250.810 250.810 265.111
Project programmering 11.553 56.765 67.918 72.649
Externe verhuur 125.424 132.203 132.203 132.203
Dance events 51.068 130.071 206.342 226.977
Student events 19.767 36.601 50.902 50.902
BRUIS 173.050 173.050 173.050 173.050
M-PX 338.500 380.500 208.000 208.000

2.815.195 3.439.186 3.552.238 3.611.071
LASTEN
Algemene kosten
Huisvesting 401.500 413.000 673.000 688.000
Kantoorkosten 82.000 84.000 84.500 100.000
Bankkosten 10.000 10.000 10.000 15.000
Personeel 812.172 984.672 1.129.272 1.131.772
Algemene kosten 17.500 17.500 17.500 17.500
Onvoorziene baten en lasten 45.000 45.000 45.000 45.000

-1.368.172 -1.554.172 -1.959.272 -1.997.272

Uitvoeringskosten

Programmering:
L Concerten 183.745 367.490 367.490 452.482
M Concerten 122.440 218.986 218.986 218.986
S Concerten 19.100 38.200 76.400 76.400
Club / Nacht programmering 69.800 104.700 104.700 104.700
Project programmering 61.080 66.880 67.480 65.880

  Externe verhuur 80.000 60.000 60.000 60.000
Dance events 40.000 71.800 71.800 78.980
Studentevents 19.000 32.800 32.800 32.800
Vaste Publiciteitskosten 25.000 25.000 25.000 25.000
BRUIS 263.922 263.922 263.922 263.922
M-PX 557.142 629.392 302.542 232.542

-1.441.229 -1.879.170 -1.591.120 -1.611.692

Saldo gewone bedrijfsuitvoering 5.793 5.844 1.846 2.107

Bijzondere baten/lasten
Exploitatie resultaat 5.793 5.844 1.846 2.107

Dekkings % entree Gage 157% 177% 177% 174%
Dekkings %  entree Programmakosten 183% 127% 129% 125%
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Bezoekers 32.400 81.500 94.900 102.400

BATEN

Subsidies overheden 1.340.370 1.143.370 1.424.561 1.424.561
Sponsoren en bijdragen 325.000 295.250 175.000 75.000
Inkomsten uit activiteiten 1.149.825 2.000.566 1.952.677 2.111.510
L Concerten 238.334 476.667 476.667 595.834
M Concerten 108.818 341.012 341.012 341.012
S Concerten 11.443 22.886 45.772 45.772
Club / Nacht programmering 71.868 250.810 250.810 265.111
Project programmering 11.553 56.765 67.918 72.649
Externe verhuur 125.424 132.203 132.203 132.203
Dance events 51.068 130.071 206.342 226.977
Student events 19.767 36.601 50.902 50.902
BRUIS 173.050 173.050 173.050 173.050
M-PX 338.500 380.500 208.000 208.000

2.815.195 3.439.186 3.552.238 3.611.071
LASTEN
Algemene kosten
Huisvesting 401.500 413.000 673.000 688.000
Kantoorkosten 82.000 84.000 84.500 100.000
Bankkosten 10.000 10.000 10.000 15.000
Personeel 812.172 984.672 1.129.272 1.131.772
Algemene kosten 17.500 17.500 17.500 17.500
Onvoorziene baten en lasten 45.000 45.000 45.000 45.000

-1.368.172 -1.554.172 -1.959.272 -1.997.272

Uitvoeringskosten

Programmering:
L Concerten 183.745 367.490 367.490 452.482
M Concerten 122.440 218.986 218.986 218.986
S Concerten 19.100 38.200 76.400 76.400
Club / Nacht programmering 69.800 104.700 104.700 104.700
Project programmering 61.080 66.880 67.480 65.880

  Externe verhuur 80.000 60.000 60.000 60.000
Dance events 40.000 71.800 71.800 78.980
Studentevents 19.000 32.800 32.800 32.800
Vaste Publiciteitskosten 25.000 25.000 25.000 25.000
BRUIS 263.922 263.922 263.922 263.922
M-PX 557.142 629.392 302.542 232.542

-1.441.229 -1.879.170 -1.591.120 -1.611.692

Saldo gewone bedrijfsuitvoering 5.793 5.844 1.846 2.107

Bijzondere baten/lasten
Exploitatie resultaat 5.793 5.844 1.846 2.107

Dekkings % entree Gage 157% 177% 177% 174%
Dekkings %  entree Programmakosten 183% 127% 129% 125%
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SPECIFICATIES BIJ DE STAAT MJP MJP MJP MJP
VAN BATEN EN LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024
Producties 155 165 185 192
Bezoekers 32.400 81.500 94.900 102.400
BATEN

Subsidies
  Gemeente Maastricht subsidie 764.812 764.812 764.812 764.812
  COVID-19 steunmaatregelingen overheid 480.000
  Extra subsidie LAgroup perspectief 0 275.000 556.191 556.191
  Subsidie andere overheden Bruis 24.000 24.000 24.000 24.000
  Subsidie gemeente Bruis 63.558 63.558 63.558 63.558
  Programmasubsidies 8.000 16.000 16.000 16.000

1.340.370 1.143.370 1.424.561 1.424.561
% van de Omzet 48% 33% 40% 39%

Sponsoren en bijdragen
  Sponsoren 15.000 45.000 50.000 50.000
  Sponsoren Bruis 5.000 5.000 5.000 5.000
  Bijdrage ESF M-PX programmalijn 1+2 285.000 225.250 100.000 0
  Fondsen 20.000 20.000 20.000 20.000

325.000 295.250 175.000 75.000
% van de Omzet 12% 9% 5% 2%

Diversen
  Entree 315.607 730.750 747.264 839.925
  Garderobe 25.900 31.500 32.500 34.900
  Drankomzet -/- inkoopwaarde 154.767 538.665 645.763 704.555
  Doorbelaste projecten 142.000 146.100 146.100 151.080
  BRUIS 173.050 173.050 173.050 173.050
  M-PX 338.500 380.500 208.000 208.000

1.149.825 2.000.566 1.952.677 2.111.510
% van de Omzet 41% 58% 55% 58%
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SPECIFICATIES BIJ DE STAAT MJP MJP MJP MJP
VAN BATEN EN LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024
155 165 185 192

Producties 32.400 81.500 94.900 102.400
Bezoekers

LASTEN
Algemene kosten

Huisvesting
  Huur incl. Service kosten 182.500 190.000 200.000 210.000
  Gas, water en elektriciteit 105.000 105.000 105.000 105.000
  Verzekeringen, beveiliging en overige 24.000 24.000 24.000 24.000
  Voorziening vervangingen/onderhoud 0 0 190.000 190.000
  Lease / afschrijvingen kosten 25.000 25.000 85.000 85.000
  Schoonmaak 31.000 35.000 35.000 40.000
  Overige huisvestingskosten 34.000 34.000 34.000 34.000

401.500 413.000 673.000 688.000
% van de Omzet 14% 12% 19% 19%

Kantoor en overige kosten
  Kantoorkosten 13.500 15.000 15.000 15.000
  Telefoon/fax/internet 10.000 10.000 10.000 10.000
  Accountant 15.000 15.000 15.000 20.000
  Administratiekosten 15.000 15.000 15.000 20.000
  Automatisering 15.000 15.000 15.000 20.000
  Contributies en abonnementen 10.000 10.000 10.000 10.000
  Vervoerskosten 3.500 4.000 4.500 5.000

82.000 84.000 84.500 100.000
% van de Omzet 3% 2% 2% 3%

Personeelskosten
  Loon personeel, incl. onkn en overige 699.672 849.672 976.772 976.772
  Vrijwilligerskosten / Stagiairs 22.500 25.000 27.500 30.000
  Arbo, opleidingen 15.000 15.000 15.000 15.000
  Pensioenkosten werkgever 75.000 95.000 110.000 110.000

812.172 984.672 1.129.272 1.131.772
% van de Omzet 29% 29% 32% 31%

Overige algemene kosten
  Representatiekosten 3.000 3.000 3.000 3.000
  Reis- en verblijfkosten 10.000 10.000 10.000 10.000
  Diversen 4.500 4.500 4.500 4.500

17.500 17.500 17.500 17.500
% van de Omzet 1% 1% 0% 0%
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SPECIFICATIES BIJ DE STAAT MJP MJP MJP MJP
VAN BATEN EN LASTEN Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024
Producties 155 165 185 192
Bezoekers 32.400 81.500 94.900 102.400

Uitvoeringskosten

Programmeringkosten
  Bands & Artiesten 200.963 412.385 422.385 482.018
  Hotels 21.500 25.500 25.500 29.250
  Catering 60.600 58.100 63.100 65.800
  Personeel Techniek 84.700 90.000 101.000 104.850
  Personeel horeca 37.500 70.000 70.000 72.000
  Productiekosten 57.400 59.900 65.500 67.650
  Beveiligingskosten 69.480 112.780 116.780 121.310
  Commissie 30.144 61.858 63.358 72.303
  Buma / Stemra 15.763 35.058 35.758 35.299

578.051 925.581 963.381 1.050.480
% van de Omzet 21% 27% 27% 29%

Publiciteit
  PR algemeen 25.000 25.000 25.000 25.000
  publiciteit activiteiten 17.115 35.275 36.275 39.748

42.115 60.275 61.275 64.748
% van de Omzet 1% 2% 2% 2%

Bruis
  Programmakosten 129.922 129.922 129.922 129.922
  Communicatiekosten 9.750 9.750 9.750 9.750
  Organisatiekosten 8.500 8.500 8.500 8.500
  Infrastructuur 72.500 72.500 72.500 72.500
  Personeelskosten 26.750 26.750 26.750 26.750
  Beveiliging 11.500 11.500 11.500 11.500
  Onvoorzien 5.000 5.000 5.000 5.000
% van de Omzet 263.922 263.922 263.922 263.922

9% 8% 7% 7%
M-PX
  Programmakosten 240.000 312.250 100.000 30.000
  Personeelskosten 174.642 174.642 127.542 127.542
  Huisvesting 92.000 92.000 50.000 50.000
  Kantoorkosten 50.500 50.500 25.000 25.000

557.142 629.392 302.542 232.542
% van de Omzet 20% 18% 9% 6%


