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voorwoord
‘Gelukkig is er altijd een activiteit in het vooruitzicht.’ Voor 
dat gevoel heeft Compass Uden hard gewerkt en dat heeft 
ons ook op de been gehouden in dit bijzondere jaar. Een jaar 
van aanpassen en snel schakelen. Jongerencentrum MC Uden 
opende in maart binnen no-time een online jongerencentrum, 
waar veel jongeren hun plek vonden terwijl de wereld kennis 
maakte met een wereldwijde pandemie. Poppodium De Pul sloot in 
maart haar deuren, heropende tijdens de zomermaanden om van 
oktober tot december weer op slot te gaan. Medio april 2021 wachten 
wij nog steeds op het moment waarbij wij weer met 600 bezoekers mogen 
genieten van livemuziek.

Jongerenwerk
Geen jongeren uit het zicht verloren
De wereldwijde pandemie is van invloed op praktisch iedereen. Juist in deze tijd 
is het belangrijk dat ons jongerenwerk niemand uit het oog verliest en wij als 
organisatie kunnen bijdragen aan het gevoel van geluk voor Udense jongeren. 
Het jongerenwerk ging binnen een week na de lockdown al online. Dankzij 
een bijdrage van het Oranjefonds is vanuit onze eigen studio een periode 
lang dagelijks gestreamd met en voor jongeren onder andere via YouTube 
en Discord. Sommige jongeren werden op die manier op dagelijkse basis 
‘gezien’ door het jongerenwerk. Dankzij onze al bestaande jongerenwerk 
telefoon, onze razendsnel uitgerolde talkshows en MC How-To-videos, konden 
we goed in contact blijven met de doelgroep van het jongerenwerk.

Ook het fysieke contact is belangrijk en in overleg met Gemeente 
Uden is het jongerencentrum nauwelijks gesloten geweest. Met een 
beperkte openstelling konden we zo een rol spelen voor de meest 
kwetsbare jongeren. Daarnaast gaf de buitenruimte (en het mooie 
weer) ons extra mogelijkheden om sport- en spelactiviteiten op 
te zetten.
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Poppodium De Pul
Werk gemaakt van memorabele evenementen

Memorabel, dat was 2020 zeker! Ondanks alle 
maatregelen en beperkingen heeft De Pul meer dan 

eens de tongen losgemaakt met unieke shows en 
evenementen. Om in juli weer open te kunnen 
hebben we de kar getrokken in het opstellen (en 

aanpassen) van een protocol heropening poppodia 
Covid-19. Samen met de branchevereniging VNPF 

en het Paard in Den Haag is er daarom een protocol 
gekomen waarmee alle podia in Nederland vanaf 1 juni 

2020 veilig hebben kunnen heropenen. 

Zo ging De Pul ook weer tijdelijk van het slot en in een volwaardig (en veelvuldig 
uitverkocht) zomerprogramma stonden o.a. Jett Rebel, Jimmy Rosenberg en 

Jack Poels op onze planken. In deze bijzondere zomer concurreerde De Pul qua 
volume met de grootste podia van Nederland. Iedereen kende namelijk een tijd lang 

dezelfde maximale capaciteit van 100 personen, ook de grotere zalen als Paradiso, 
013 en de Ziggo Dome. 

Boekingskantoren waardeerden de positieve insteek, waarmee wij hen hebben 
benaderd en aan de slag gingen met wat wél kon. Dankzij deze instelling heeft 

De Pul een zomer lang de vruchten geplukt van het beste uit de Nederlandse 
muziekindustrie. Niet alleen fysiek. Middels ‘Lockdown Heartbeats’ verzorgden we 

ook kwalitatief goede livestreams, goed voor duizenden kijkers.

Personeel
In februari is afscheid genomen van de onderhoudsmedewerker techniek. 

Deze functie is vanwege corona in 2020 niet ingevuld. Daarnaast kent 
Compass Uden een constant jaar met weinig personele wisselingen. 

Compass Uden heeft (beperkt) gebruik gemaakt van de generieke 
financiële maatregelen van de overheid. Dat in combinatie met een 

‘mean and lean’ organisatie zorgt ervoor dat we financieel niet 
tegen een groot tekort aankijken. 

Toch heeft corona een flinke impact gehad op onze 
organisatie. Compass Uden mag zich gelukkig prijzen 
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met bevlogen en enthousiaste medewerkers en 
vrijwilligers, maar vanaf een thuiskantoor werken en 
tegelijkertijd enthousiast blijven valt niet mee. Er is veel 
energie gestopt in het contact houden met elkaar en 
zorgen dat men verbonden blijft aan de organisatie. Het 
jongerenwerk team heeft alle vakanties overgeslagen en de 
problematieken van de doelgroep zijn in corona-tijd intenser 
dan ooit. De werkdruk was in 2020 erg hoog. 
Zorgen zijn er ook over de doelgroep. Hoe herstelt onze 
doelgroep zich na anderhalf jaar corona? Wat doet deze crisis met 
de psychische gesteldheid van onze jongeren en hoe gaan we hier 
mee om? 

Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers hopen van harte dat we 
medio 2021 weer meer richting het ‘oude normaal’ zullen bewegen, zodat 
we op onze eigen vertrouwde manier ook de komende jaren met veel 
betrokkenheid en actie ons kunnen blijven inzetten voor onze doelgroepen 
in deze mooie gemeente.

Els Backx
voorzitter bestuur Stichting Compass Uden 
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organisatie
Het bestuur van de stichting is in 2020 als volgt samengesteld:
Els Backx (voorzitter), Ad van Zutphen (secretaris), Robin Beimans 
(Penningmeester), Joost van Oort (bestuurslid), Niels Peeters 
(bestuurslid), Marianne Muller (bestuurslid) en Gijs de Louw 
(directeur). 

Compass Uden volgt de Governance Code Sociaal Werk, welke 
richtlijnen geeft voor goed, verantwoord en transparant bestuur 
van en door Sociaal Werk-instellingen en het toezicht erop. Dit 
alles is vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement, welke 
voldoet aan de eisen van de nieuwe wet WBTR. 
Het bestuur van Compass Uden volgt het model van een 
toezichthoudend bestuur. 
Het toezichthoudend bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk en 
heeft derhalve tot taak toezicht te houden op het beleid van de 
directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van een groot 
deel van haar bestuurlijke taken die gedelegeerd zijn aan de 
directie. Het bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de 
wet, statuten of reglementen aan de directie zijn toegekend. Het 
toezichthoudende bestuur heeft ook een adviserende rol. Dat 
betekent dat het bestuur de directie met raad terzijde staat.
Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd en heeft deze 
vergaderingen uitgevoerd volgens een vooraf bepaalde 
planning en controlcyclus. Hierin doorloopt het bestuur het 
proces van begroting, tussentijdse rapportages, jaarstukken en 
sinds 2019 ook de OGSM op hoofdlijnen. 

Daarnaast is het bestuur belast met de meerjarenvisie en kijken 
ze strategisch naar de organisatie en de toekomst. Afgelopen 10 
december 2020 was er een strategische heisessie in Meeters / 
IBN in Uden. Tijdens deze sessie heeft het bestuur, onder leiding 
van Anne Riemersma (voormalige directeur van Travers/Hedon 
Zwolle) stilgestaan bij de slagkracht in de toekomst. Hoe kan 
Compass de organisatie nog meer toekomstbestendig maken, 
waar liggen dan risico’s en waar liggen kansen. 

Els Backx  
voorzitter

ad van ZutphEn
secretaris

Joost van oort 
bestuurslid

roBin BEimans
penningmeester

niEls pEEtErs  
bestuurslid

GiJs dE louW
directeur

mariannE mullEr
bestuurslid
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PERSONEEL
Compass Uden kent twee teams; TeamJW en TeamPul. 

TeamJW in 2020: 
Professioneel Jeugd- en Jongerenwerk: ambulant 
jongerenwerk, locatiegebonden jongerenwerk, 
Jongerencentrum MC, voorlichting, educatie, sportwerk, 
meidenwerk en overige groepsgerichte activiteiten. Tevens 
zorgt team Jongerenwerk voor de uitvoering van het programma 
BuurtsportCoach. 
Compass Uden is lid van Sociaal Werk Nederland en BV Jong. 

Jongerenwerkers: Peter van den Elzen, Iris Driessen, Pieter Poorts en  
Kevin Kerkenaar. 
Toezichthouders MC: Raymen Gorter, Sanne van Goch en  
Sander Lankhuijzen. 

TeamPul in 2020:         
Cultuurpodium De Pul: professioneel poppodium met twee zalen (Compass 
Uden is lid van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals, VNPF) en 
een filmhuis. 
Compass Uden is lid van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en 
Filmtheaters, NVBF. 

Programmeur concerten: Hugo Berends.
Programmeur concerten en horeca: Stefan School.
Publiciteitsmedewerker: Kay den Teuling.
Vrijwilligerscoördinator: Saskia Plug.
Pre-productiemedewerker: Roy Baarslag.
Technisch onderhoud AV: Pascal van Beurden (tot 01-02-2020). 

Overhead in 2020
Administratie: Linda Muusz
Bedrijfsbeheer / duurzaamheid: Ton van Lent
Organisatieregisseur: Mirte Romanillos
Directeur: Gijs de Louw
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OGSM (Objective, Goals, Strategies, Measures) 
Sinds een paar jaar werken we bij Compass Uden 

met de OGSM. Een OGSM is een model voor een 
strategisch businessplan dat helpt bij het helder 
maken van visies aan de hand van strikte goals, 

objectives, strategieën en KPI’s. Hiermee kan er 
binnen de organisatie daadkrachtiger gewerkt 

worden naar een gezamenlijk einddoel.

Onze objective (doelstelling)
Compass is overtuigd van de kracht van jongeren en de verbindende 

waarde van cultuur. Wij faciliteren jongeren bij de zoektocht naar hun eigen 
toekomst en creëren daarmee kansen op een goede plek in de samenleving en 

een zo groot mogelijke beleving van geluk. 
Dit doen we middels de volgende strategieën: 

•	 De Udense jongeren zijn de gelukkigste jongeren van Nederland, doordat 
wij ze faciliteren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst en een goede plek in 
de samenleving en door voor hun belangen op te komen in het netwerk en de 

maatschappij.
•	    De Pul creëert geluk on-, front- en backstage, doordat wij muziek tot leven 

brengen middels aanbod, verbinding en ontwikkeling
•	 We zorgen dat we ook in de toekomst aan onze doelstellingen kunnen 

blijven werken, door o.a. het instandhouden van onze voorzieningen en te 
zorgen voor continuïteit van onze duurzame organisatie. 
•	     Bij Compass Uden staat de doelgroep voorop, doordat we onze 

organisatie efficiënt en effectief inrichten en dit ook meetbaar maken.
•	 We zorgen dat de medewerkers de kernwaarden van de 

organisatie uitdragen, doordat de kaders van de bedrijfscultuur 
helder en concreet zijn omschreven en leven in de organisatie. 

De objective en strategieën worden jaarlijks uitgewerkt in 
concrete doelen en meetbare KPI’s, waarmee de organisatie en 

het personeel gezamenlijk aan het hogere doel werkt. Ieder 
kwartaal wordt dit dashboard besproken en waar nodig 

bijgesteld. 
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“De Udense jongeren zijn de gelukkigste jongeren van Nederland 
doordat wij ze faciliteren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst 
en een goede plek in de samenleving en voor hun belangen op te 

komen in het netwerk en de maatschappij”. 

In 2020 hebben een recordaantal nieuwe initiatieven het daglicht gezien. Zo startte het 
jongerenwerk de projecten MC Today, MC Holiday, MC politiek, Lego League en Team Escape 
Room. De meeste  van deze initiatieven zijn vanuit de doelgroep zelf ontstaan. Compass 
Uden is faciliterend en biedt ruimte voor ontwikkeling. 

Feitjes MC: 
•	 Bij Join-Us zijn er dit jaar een recordaantal van 11 jongeren uitgestroomd. Zij 

hebben de zelf gestelde doelen behaald en hebben een feestelijk afscheid 
gehad.

•	 In 2020 hebben 4 zussen de introductietraining van Grote Broer Grote Zus 
afgerond met een voldoende.

•	 In 2020 is er door het jongerenwerk samengewerkt met meer dan 20 partijen.
•	 35% van de deelnemers geven hun geluk een voldoende op het moment dat ze bij 

Join-Us starten. Aan het einde van 2020 geeft 85% van hen hun geluk een voldoende.
•	 In 2020 is er een recordaantal hoeveelheid uren jongerenwerk uitgevoerd in de 

gemeente Uden: 5664 uur.

highlights van activiteiten in 2020:
KAMPEERTRIP
Aan het begin van het jaar is het jongerenwerk met een groep jongeren gaan 
kamperen in de Ardennen. Een tentje mee en in de kou van januari overleven. Voor 
sommige jongeren was deze nacht ‘in the middle of nowhere’ een echte uitdaging. 

Jongerenwerk
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“Helemaal in het wild…”, hoorden we hen verzuchten terwijl ze af 
en toe een blikje Red Bull open trokken. Om ervan bij te komen zijn 
ze tot slot een dag erna naar een wellness-resort geweest.

GAYBRAPAD
Afgelopen jaar is het Gaybrapad gelegd, een initiatief van een 
van de groepen die jongerenwerker Iris ondersteunt: Club Abstract. 
Het regenboogpad is er als reminder voor mensen om open te 
(blijven) staan voor iedereen en om te laten zien dat Uden een 
LGBT+ inclusieve gemeente is.

ESCAPEROOM
Vorig jaar heeft Iris met een nieuwe groep jongeren de start 
gemaakt voor het bedenken van een escaperoom in het MC. Het 
thema is door jongeren bedacht en is pesten. De escaperoom 
moet mensen het inzicht geven dat pesten niet oké is, en men 
moet na het bezoeken van deze room vooral ook weten waar je 
terecht kunt als je gepest wordt. 
In 2021 wordt de escaperoom afgemaakt en geopend.

MC POLITIEK
Door een vraag vanuit Sociaal Werk Nederland is er door 
jongeren een podcast opgenomen om aan Rutte te vertellen 
hoe jongeren de coronatijd ervaren. Deze jongeren bleken 
ontzettend geïnteresseerd in politiek en wilden dit op een manier 
gevolg geven. Hieruit is het idee voor MC politiek ontstaan, wat 
in 2021 geresulteerd heeft in een jongerenraad die gevraagd en 
ongevraagd adviezen geeft aan de gemeente en waar mogelijk 
ook andere (maatschappelijke) organisaties. 

LEGO CLUB
Dit jaar is er voor het eerst een start gemaakt met een groepje 
jongeren, die geïnteresseerd zijn in lego en technologie. Ze 
doen met een klein team mee met de “First Lego League 
Challenge”. Het thema is sport en het is aan het team om een 
plan te bedenken om mensen meer aan het sporten te krijgen. 
Tegelijkertijd moeten ze een lego robot bouwen en programmeren 
om bepaalde challenges te behalen. Het plan is nu: “Mensen in 
een bejaardentehuis moeten meer sporten, en daarom willen ze 
honden inzetten zodat er meer bewogen wordt, en er meer sociaal 
contact is”.
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Aantal Activiteiten

1.171
1.126 (2019)

Totaal aantal contactmomenten

15.558
32.433 (2019)

Totaal aantal contactmomenten MC

8.339
11.455 (2019)

Totaal BuurtSportCoach contactmomenten

1.204
3.194 (2019)

Leeftijdscategorieën aantal jongeren bereikt:

10-11
jaar

4-9
jaar

14%

2%

12-17
jaar52 %

18-23
jaar23%

23+
jaar8%



FEMPOWER
Dit jaar is er een pas op de plaats gemaakt en naar het 
aanbod van het meidenwerk gekeken. De visies van 
Compass en de vrijwilligers zijn opnieuw afgestemd en 
daarop hebben de vrijwilligers een nieuw concept 
bedacht: Fempower. Als grote zussen wil het team 
meiden een veilige plek bieden en dit is in het najaar 
succesvol opgestart. 

ZOMERACTIVITEITEN
Dit jaar hebben er weer verschillende zomeractiviteiten 
plaatsgevonden; hierbij laat het jongerenwerk de groepen jongeren zelf 
activiteiten bedenken en uitvoeren. Dit resulteert in 2020 in onder andere een 
overnachting met tal van randactiviteiten in het MC. 
Een vrijwilliger had bedacht om voor dit soort activiteiten jongeren uit te nodigen 
die het thuis niet zo breed hebben. Hierdoor hebben activiteiten een bijzondere 
samenstelling en daarmee creëer je bijzondere ontmoetingen en dat is erg waardevol. 

OPPASCURSUS
De oppascursus is weer aangeboden in Uden, in samenwerking met de GGD. Vanwege 
de maatregelen kon het niet helemaal plaatsvinden zoals bedacht, maar met een online 
verbinding met de GGD konden alle vragen van de kinderen beantwoord worden, terwijl ze 
fysiek in het MC bijeenkwamen om de praktijk te leren.

GROTE BROER GROTE ZUS 
Voorbeelden en en rolmodellen kunnen de jeugd op twee manieren beïnvloeden: positief 
en negatief. Met het project Grote Broer, Grote Zus zetten wij extra in op het creëren van meer 
positieve rolmodellen voor Udense jongeren. Dat doen wij door de wijken in te trekken. 
Het afgelopen jaar hebben wij ons gefocust op De Bogerd waar wij een flink aantal 
nieuwe contactmomenten en (kleine) successen hebben gehad. Dit project is door 
Gemeente Uden additioneel gefinancierd, vanuit landelijke versterkingsgelden. 
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de pul

Gezellig, memorabel, vriendelijk, bevlogen en vrij. Dit zijn de vijf waardes, die 
door het team van De Pul in 2020 zijn opgetekend als de merkwaarden van De 
Pul. Allen zaken die al in het DNA zitten en die De Pul in de toekomst verder wil 
uitdiepen. Hoewel De Pul vrijwel het hele jaar gesloten was is er door het team 
hard gewerkt om toch, met deze merkwaarden in het achterhoofd, van zich te 
laten horen. 

1,5 meter concerten
Met de introductie van het ‘protocol heropening’ is tussen 1 juli en 1 oktober de 
deur tijdelijk van het slot gegaan. In deze periode heeft De Pul gezorgd voor een 
memorabele programmering. 
Een van de hoogtepunten was het concert van VADER. Deze Poolse death metal 
band tourde als een van de weinige internationale bands door Europa en gaf in 
een uitverkochte zaal een unieke show. Niet alleen omdat het een death metal 
zitconcert was, maar ook omdat het een van de weinige Europese tournees in 
ons land was dit jaar.  

Wat een hoogtepunt had moeten worden was het popup restaurant Chef’s 
Table van het Udense Big Boys. Drie weken lang, 1.600 bezoekers in een geweldig 
uitgedacht concept zou landen vanaf 1 oktober in De Pul. Helaas werd dit initiatief 
een dag voor de start afgeblazen. De tweede golf werd een feit. Deze sluiting zou 
uiteindelijk het hele jaar gaan duren. 

Online activiteiten De Pul
Iedereen heeft in 2020 wel ergens een online evenement bijgewoond. Met 
Lockdown Heartbeats heeft De Pul de lat hoog gelegd met de beeldkwaliteit en 
camera opties. Met meer dan 40.000 kijkminuten is er door duizenden mensen 
meer dan 600 uur genoten van negen concertfilms, die op YouTube en Facebook 
werden gestreamd.   
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De Pul ontwikkelt in zomer 2020 een tijdloos document over de breedte en het belang van 
livemuziek. Geen harde argumenten-killer, maar een video die het gevoel en belang van 
livemuziek bevestigt. De video is onderdeel van de landelijke campagne ‘Liefde voor Muziek’, 
waarbij aandacht wordt gevraagd voor deze geweldige sector, waar 150.000 professionals in 
werken. Naast tal van professionals uit de entertainmentindustrie werken ook artiesten als Glennis 
Grace, Wolter Kroes en Nona mee aan deze video. 

In december organiseerde De Pul in samenwerking met Ziekenhuis Bernhoven een online 
teambuildingsavond, waar Pater Moeskroen een aangepaste versie van hun hit ‘Roodkapje’ 
vertolkt: Mondkapje “Wie is er bang voor de Tweede Golf”. 

Close Connection
In het najaar 2020 was niet alleen de deur van De Pul dicht, vrijwel alle deuren van alle popzalen 
in Nederland waren hartstikke dicht, alle zestig. En Pul-programmeur en horecamedewerker 
Stefan School kan het weten, want hij heeft ze in de kerstvakantie allemaal gezien, en er een foto 
en poster van gemaakt. Hij fietste in een week langs zestig poppodia in Nederland (bijna 1600 
kilometer) en haalde ruim 11.000 euro op voor de stichting No Guts No Glory. De Pul haalde 
hiermee meermaals de landelijke media en gaf ook hiermee weer een positief signaal af in 
een donkere tijd. 

Talentontwikkeling
In een coronajaar lijkt het ontwikkelen van talent bijna onmogelijk. Desondanks heeft 
De Pul gedaan wat kon om lokaal, regionaal en landelijk talent een plek te geven 
en door te ontwikkelen. 
Zo organiseert De Pul (pre-corona) nog het intieme huiskamerfestival ‘Muziek 
bij De Buren’ en heeft de Talent Factory van het Udens College een vaste 
speelpek op het Udense podium. 
Het Havo5 concert van het Udens College was op 11 maart het laatste 
liveconcert in De Pul voor de eerste lockdown. 
In de zomerperiode hebben drie scholen hun musical opgevoerd 
in De Pul, via een hybride opzet (een beperkt aantal mensen in 
het publiek en toegankelijk voor iedereen middels streaming) 
en lokaal talent DADA was onderdeel van de gestreamde 
concertreeks: ‘Lockdown Heartbeats’. 
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Aantal events

waarvan aantal concerten 

Totaal aantal bezoekers

Aantal vrijwilligers Compass

13.674
31.402 (2019)

148
127 (2019)

Aantal bezoekers Filmhuis

1.458
3.898 (2019)

101
321 (2019)

38
215 (2019)



Talentontwikkeling zetten we structureel door in de toekomst. In 2020 is er groen licht gegeven 
voor een Udense editie van het reizend festival Popronde, wat in 40 steden plaatsvindt en dé 
plek is voor aanstormend talent. Ook hoort De Pul sinds 2020 bij het initiatief Music Hub Brabant. 
Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse podia en festivals. 
Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, 
jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling 
in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met deze 
samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de 
kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in 
hun organisatie.

Verbouwing
Met dank aan het Kickstart Cultuurfonds heeft De Pul de locatie perfect kunnen inrichten 
voor herstart van de concerten in de 1,5 meter setting (en daarna). De ruimtes van De Pul zijn 
nu volledig opgeknapt, voldoen aan alle veiligheidseisen van deze tijd en sluiten aan bij de 
merkwaarden. De Pul straalt warmte en sfeer uit naar onze bezoekers, artiesten en vrijwilligers. 
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highlights



Stichting Compass Uden  
Kapelstraat 13
5401 EC Uden 
www.inuje.nl  
info@compass-uden.nl  
0413-265091

Cultuurpodium De Pul 
Kapelstraat 13
5401 EC Uden
www.livepul.com 
www.filmpul.com 
0413-265091

Jongerencentrum MC  
Loopkantstraat 17 
5405 NB Uden 
www.inuje.nl  
0413-265091
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