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JAARVERSLAG STICHTING MUZIEKGIETERIJ 2021 

 

Het jaar 2021 was voor Muziekgieterij wederom een jaar waarin de vraag “wat 
kan er dan wel?”, voortdurend centraal stond. Door de creativiteit en motivatie 
van ons team bleek dat heel veel te zijn. 
 
 
 
Directie  
Richard Loomans - zakelijk directeur  
Wim Smeets - artistiek directeur 
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1. VOORWOORD  

Het u voorliggende jaarverslag 2021 dient ter verantwoording van het boekjaar 2021. 
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 
moge duidelijk zijn 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.  
 
Het bestuur en de raad van toezicht, hebben dit jaarverslag vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 29 april 2022.  
 
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. DIRECTIEVERSLAG  

 
 
2.a  Algemeen  
 
 
2021: just like a Rolling Stone 
 
Het ging hard bergaf. Ook voor de kunsten en de cultuursector was de pandemie 
ongenadig. Ons poppodium verstomde in maart 2020. Muziekgieterij liep vast, juist op 
het moment dat we programmatisch en organisatorisch op stoom kwamen. De 
uitgestippelde koers werd noodgedwongen vervangen door een pijnlijke 
overlevingsstrategie. De organisatie kwam in een vrije val terecht. In 2021 raakten we 
de afgrond, rock bottom. De weg naar boven is de enige optie.  
 
We waren genoodzaakt om een aantal medewerkers -ons belangrijkste kapitaal- in 
februari 2021 te ontslaan. Medewerkers die we vanaf september 2021, vanwege 
versoepelingen van het beleid, weer in dienst meenden te kunnen nemen, bleken door 
de nieuwe lockdown in november 2021 alsnog overcompleet te zijn. Onzekerheid was 
mede daardoor in 2021 het overheersende sentiment dat ervoor zorgde dat het 
merendeel van de medewerkers somber gestemd was en soms zelfs professionele 
hulp moest inroepen.  
 
Toch heeft de pandemische zandbank ons schip niet tot zinken gebracht. Daarvoor 
waren de vastberadenheid en het geloof in de geestelijke fundamenten van 
Muziekgieterij te groot. We berustten niet in wat niet mogelijk was, maar zochten naar 
nieuwe mogelijkheden. Muziekgieterij dook niet weg in de stilte van de tijd, maar trad 
tevoorschijn als een culturele pleisterplaats van de stad. 
 
De organisatie wist het vuur van de muziek -zelfs zonder de noodzakelijke verbinding 
met een publiek- brandend te houden door tal van (maatschappelijke) projecten te 
initiëren. Muziekgieterij bleef hierdoor zichtbaar en spraakmakend in een 
oorverdovend verstomde periode. 
Onze gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid strekte zich uit van 
stadsdebatten en decorlocatie voor diverse tv-opnamen van bijvoorbeeld L1, tot 
muziekinhoudelijke projecten waaronder Quarantalks. Muziekgieterij bleef in beeld. 
Ook nu in de pandemie bleek dat de impact van Muziekgieterij op de stad en de 
muzieksector groot is.  
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Met Quarantalks bood Muziekgieterij niet enkel onderdak en faciliteiten, maar vormde 
de venue ook een platform waarin de stand van zaken in de popmuziekwereld werd 
overgebracht. Journalist/ auteur Leon Verdonschot ontmoette -coronaproof- elke week 
een muzikant of band die verslag uitbracht van de afgelopen periode en die daarbij 
ook een kort optreden verzorgde. De wisselwerking tussen artiest, publiek en 
Muziekgieterij als gastheer kreeg in dit format vorm. Quarantalks heeft ertoe 
bijgedragen dat Muziekgieterij -hoewel wettelijk met handen gebonden- toch erin 
slaagde om de relatie met artiest en publiek te onderhouden. Muziekgieterij heeft 
hierdoor haar kernwaarde, namelijk een podium te zijn van en voor muzikanten, 
gestalte kunnen geven.  
Alle in huis aanwezige disciplines -opnametechnisch, digitaal en organisatorisch- zijn 
volledig ingezet en tot hun recht gekomen. 
 
Bruisfestival -een toonaangevende loot aan de stam van Muziekgieterij- was hoogst 
onzeker. Toch hebben we het aangedurfd om dit driedaagse festival te laten 
plaatsvinden. Wat opviel was dat het festival in het muziekveld een dermate goede 
reputatie geniet, dat acts alsook booking agencies en managers ons hebben 
aangespoord om het festival -weliswaar teruggebracht tot 750 in plaats van 3000 
bezoekers per dag- toch te laten plaatsvinden. Editie 2021 staat -mede door het 
onzekere en voor de medewerkers/vrijwilligers en organisatie als mistroostig 
getypeerd tijdsgewricht- als een onvergetelijke editie te boek. De erkenning uit de 
sector alsook de waardering van het publiek zijn door Muziekgieterij als 
hartverwarmend ervaren. 
 
De bundeling van het nog altijd aanwezige enthousiasme, de creativiteit en de 
dynamische daadkracht hebben van 2021, ondanks alle tegenslagen en verdriet, 
alsnog een jaar gemaakt dat enkele pieken kende. 
Toch likken we nog steeds onze wonden. Nu we werken aan de wederopbouw merken 
we dat veel medewerkers, zoals geluidsmensen en lichttechnici niet meer beschikbaar 
zijn omdat ze genoodzaakt waren elders emplooi te vinden. De druk op de organisatie 
zal ook de komende periode groot blijven. 
 
2021 voelde net als de mythe van Sisyfus die als straf een gigantische kei een berg 
op moest zien te slepen, terwijl deze telkens weer in het zicht van de top naar beneden 
rolde en hij zijn werk onvermoeibaar moest hervatten. Aan geestdrift ontbrak en 
ontbreekt het ons evenmin. We geloven in ons werk. Wij blijven die steen naar boven 
duwen. Ook als hij weer naar beneden rolt, gaan we energiek aan de slag. De muziek 
is onze inspiratie. De rollende stenen nemen we voor lief. Muziekgieterij was in 2021 
die keiharde, niet te vermurwen rolling stone. We duwen verder en let’s rock on. 
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2.b Activiteiten Muziekgieterij 
 
Programma functie:  
 
Muziekgieterij is ondanks de covid onderbreking stevig op weg het Euregionale 
poppodium te worden dat het voor ogen heeft, met een programmering door de gehele 
waardeketen van de popmuziek heen. Zowel de gevestigde internationale acts als 
talentvolle opkomende acts, stonden ondanks de beperkingen 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 kunnen we 
voorzichtig concluderen dat we de verwachtingen van gebruikers, bands, dj’s en 
huurders meer dan hebben waargemaakt. Door de noodgedwongen maatregelen en 
het daarmee wegvallen van ons publiek hebben we met een alternatief, voornamelijk 
online programma verder gebouwd aan een aansprekende programmering.  
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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 Muziekgieterij een regionale 
functie.  Voordat we moesten sluiten vanwege de COVID-
19 maatregelen, zagen we een aanzienlijke groei in 
gebruikers van de oefenruimtes. In 2021 is deze functie, 
na een onderbreking van bijna een jaar vanwege de 
coronacrisis, weer volledig opgestart. 
 

 
De infrastructuur van het productiehuis en met name van 
de studio is de afgelopen twee jaar 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.  
 

 
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 groepen 7 en 8 in aanraking met muziek. 
Muziekgieterij is gezamenlijk met 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. Ondanks alle COVID-19 maatregelen waardoor we 
steeds moesten stoppen en opstarten 
hebben we het project toch zo goed als 
mogelijk uitgevoerd. ESF heeft alle schade 
en kosten in 2021 voor het project 
gefinancierd, ondanks dat het project niet in 
de volle omvang kon worden uitgevoerd. 
Omdat een gedeelte van de vaste kosten 
gedekt werd door steunmaatregelen als TVL 
en NOW, is in overleg met het ESF besloten 
het project te verlengen voor de periode van 
2022-2024 met het restantbudget dat niet is 
gebruikt vanwege COVID-19.  
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 2.c Activiteitenoverzicht 
 
 
Ondanks de lockdowns en alle beperkingen kon Muziekgieterij nagenoeg de begrote 
activiteiten en bezoekersaantallen realiseren. Mede dankzij alle streamevenementen 
komt het aantal in totaal ruim boven de begrote cijfers. 
 

 
  
  

Bedrijfsplan 2021 Gerealiseerd 2021 Gerealiseerd 2020 
Type 
Producties Aantal 

Aantal 
bezoekers 

Type 
Producties Aantal 

Aantal 
bezoekers 

Type 
Producties Aantal 

Aantal 
bezoekers 

Concerten   60 13.000 Concerten   39   11.297 Concerten   15 
 
  5.754 

Clubavonden   50   5.000 Clubavonden     9     3.324 Clubavonden     6    1.720 
Festivals     1 10.000 Festivals     4     5.000 Festivals     1      300 
Extern   44   4.400 Extern   93   12.169 Extern   75   7.885 
Totaal 155 32.400 Totaal 145   31.780 Totaal   97 15.639 
         

Streamevents     0          0 Streamevents   46 166.823 Streamevents   98 
      
527.001   
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2.d Paragraaf Corona en Financiën 
 
Hoewel de coronacrisis tijdelijk is, zijn de effecten op de organisatie van Muziekgieterij 
en op de popindustrie als geheel, voelbaar op lange termijn. De economische effecten 
zijn gigantisch. Met het wegvallen van ons publiek viel 80% van onze verdiencapaciteit 
weg. Door de steunmaatregelen en pakketten van de overheid kon in 2021 toch met 
een positief resultaat worden afgesloten. Met dit resultaat kon het negatief eigen 
vermogen worden weggewerkt en zijn er voorzieningen getroffen om een start te 
maken met de zo broodnodige financiële buffer.  In 2021 is er niet geïnvesteerd. Voor 
2022 staat, eerder dan gepland, een investering op de agenda van ongeveer 
€ 100.000 voor een nieuwe geluidsinstallatie voor de kleine zaal. Vanwege het minder 
gebruik door corona is dit hergebruikte geluidsysteem van de oude Muziekgieterij, snel 
achteruitgegaan en voldoet het niet meer aan de kwaliteitseisen van een poppodium. 
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Voor de toekomst zien we nog de nodige uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. 
De grootste uitdaging is het effect van het ophopen van concerten. Er zijn ontzettend 
veel concerten doorgeschoven naar 2021 en 2022. Hierdoor ontstaat er een soort van 
file 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 die ze graag willen presenteren aan publiek, om zo met de opbrengsten van 
concerten weer inkomen te genereren. Als poppodium moet je klaar en fit zijn om deze 
golf aan concerten te kunnen faciliteren. Muziekgieterij ziet dit als een uitgelezen kans 
om hierop in te spelen en te laten zien dat we een ‘professioneel poppodium’ zijn. Het 
is daarbij belangrijk dat de formatie op sterkte blijft. Mede hierdoor hebben we ervoor 
gekozen om in september 2021 weer mensen terug in dienst te nemen, zodat we op 
dezelfde voet verder kunnen als vanaf het moment dat we abrupt moesten stoppen op 
11 maart 2020.  
 
 
De afgelopen tijd, gedurende de lockdown, hebben we gebruikt om alle openstaande 
onderhouds- en opleveringspunten van de verbouwing zo veel mogelijk weg te werken. 
Zo werd de stroomvoorziening van de repetitieruimtes en de studio, op eigen kosten 
volledig aangepast. Dit om gevaarlijke situaties met verlengkabels tot een minimum te 
beperken. Ook werd het lichtplan van de gehele bovenverdieping volledig in eigen 
beheer aangepast. Op de bovenverdieping kan nu veilig het licht aan- en uitgezet 
worden en door het lichtontwerp ontstaat meer sfeer. Er staan nog enkele 
opleverpunten open, waarvan het lekdicht maken van het dak en het aanpassen van 
de rookmelders, om het groot aantal valse brandalarmen te voorkomen, de grootste 
prioriteit hebben. Deze reparaties dienen door de gemeente als verhuurder te 
gebeuren.  
 
Voor alle werkzaamheden die thuis vervuld konden worden, werd het thuiswerken 
geïntroduceerd. Voor het personeel dat zijn 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 is 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 net als vorig jaar een compliment maken aan alle 
medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet en die zich, ondanks de onzekere 
situatie, hebben weten te motiveren.  
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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) 
per 1 februari 2021 een reorganisatie doorgevoerd. Het betrof 11,26 FTE  verdeeld, 
over 13 medewerkers die voor een groot deel operationeel direct betrokken waren bij 
onze producties. Vanaf september 2021 zijn we met alle ontslagen medewerkers 
afspraken gaan maken over hun terugkeer naar de werkvloer in hun oude functie. 4 
van de ontslagen medewerkers hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken 
van die terugkeergarantie.  
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2.f  Toekomst 
 
Met het besluit van de gemeente om Muziekgieterij te laten doorgroeien naar een 
volwaardig poppodium zoals dat is verwoord in het LAgroup-rapport, is er een einde 
gekomen aan een periode van onzekerheid over de financiering van het poppodium 
van Maastricht. Met de huidige financieringsvooruitzichten, de 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 zullen leveren aan de culturele 
diversiteit van de stad. Wij kunnen met de kleine zaal en het productiehuis onder één 
dak, in combinatie met onze streamfaciliteiten, onze positie in de waardenketen van 
talentontwikkeling verder verstevigen. Gezien de druk op de concertagenda door de 
golf aan concerten is het noodzakelijk dat er ruimte over blijft voor een belangrijk 
aspect van onze branche: het bieden van een podiumplek aan jong opkomend talent. 
Deze maatschappelijke rol blijft voor de Muziekgieterij essentieel.  
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3 Jaarrekening 2021 
 
 


