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Voorwoord door de voorzitter 
2021 was wederom een bijzonder jaar. Door het Covid-19 virus werden voortdurend 
maatregelen aangepast of aangescherpt. Daardoor werden we steeds geconfronteerd met 
de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we ondanks alle beperkingen toch met onze jongeren 
en doelgroepen in contact blijven?   
 
‘Thuiskomen’ Aan dat gevoel hebben team, bestuur en vrijwilligers van Compass Uden hard 
gewerkt en dat heeft ze op de been gehouden in dit ongewisse jaar. Een jaar waarin we 
hoopten dat alles beter zou worden. Echter door het steeds opnieuw oplaaiende Covid-19 
virus volgden keer op keer weer beperkingen. 
 
Rekening houdend met alle opgelegde maatregelen zijn we toch in staat gebleken om het 
MC zoveel mogelijk open te stellen voor jongeren. Hierdoor konden zij de eigen 
ontmoetingsplek behouden. Daarnaast waren we continu buiten zichtbaar in de gemeente 
op trapveldjes, scholen en overlastplekken.  
 
Ook in poppodium De Pul bleven dit jaar de deuren regelmatig gesloten vanwege de 
beperkende maatregelen. Toch slaagden we erin om op momenten dat de regelgeving dat 
toeliet, de bezoekers mooie ervaringen te bezorgen. De vooruitzichten voor 2022 zijn 
positief. We hopen weer te kunnen doen waar we goed in zijn: geluksmomenten bieden aan 
onze bezoekers, artiesten en vrijwilligers.  
 
Dankzij steunmaatregelen van de overheid hebben we het team uit kunnen breiden met 
twee jongerenwerkers: Yantra Jansen en Josefien van Rooij. Zij ondersteunen ons in de 
extra uitdagingen die alle Covid-19 maatregelen voor jongeren meebrachten. 
Yantra Jansen heeft zich in 2021 met name gericht op groepen jongeren met ‘zwaardere’ 
problematiek  en thema’s als agressie en ondermijning, terwijl Josefien het 
activiteitenaanbod tegen het licht hield en inmiddels naar een bijbehorend passend 
kwalitatief niveau toewerkt.  
 
Op de administratie hebben we afscheid genomen van Linda Muusz. Melanie van Oorschot 
volgt haar op en is aan de slag gegaan als administratief medewerkster. 
Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers zien er naar uit om in de loop van 2022 weer 
meer richting het ‘oude normaal’ te bewegen. Op onze eigen vertrouwde manier met veel 
passie, lef en betrokkenheid ons blijven inzetten voor de jongeren en bezoekers van de Pul 
in de nieuwe gemeente Maashorst. 
 
Els Backx  
voorzitter 
  



Bestuur en personeel 
 
Het bestuur van de stichting is in 2021 als volgt samengesteld: 

Els Backx (voorzitter), Ad van Zutphen (secretaris), Robin Beimans (Penningmeester), Joost van Oort 
(bestuurslid) en Marianne Muller (bestuurslid). Sinds april 2021 is Erik Jansen toegevoegd aan het 
bestuur.  

Compass Uden volgt de Governance Code Sociaal Werk, die 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, dat 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 2021 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 2021 ook de OGSM op hoofdlijnen.  
 
PERSONEEL 
Compass Uden kent twee teams, Jongerenwerk en poppodium De Pul, waarbij er een facilitaire 
ondersteuning is voor beide teams.  
 
TeamJW in 2021:  
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 / additioneel 
toegevoegd: Yantra Jansen en Josefien van Rooij.  
Toezichthouders MC: Loekie van Meltvoort, Sanne van Goch en Sander Lankhuijzen.  
Tevens is Jamy Vissers als kwartiermaker vanuit Gemeente Landerd door Compass Uden ingezet om 
te onderzoeken hoe het jongerenwerk vanuit Gemeente Uden uitgebreid kan worden naar Gemeente 
Landerd. 
 
TeamPul in 2021:          
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. 
 
 



Overhead in 2021 
Administratie: Melanie van Oorschot 
Bedrijfsbeheer / duurzaamheid: Ton van Lent 
Organisatieregisseur: Mirte Romanillos 
Directeur: Gijs de Louw 

OGSM (Objective, Goals, Strategies, Measures)  

Sinds een paar jaar werken we bij Compass Uden met het OGSM-model. Dit 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 (terug te vinden in het 
hoofdstuk Jongerenwerk)  

● De Pul creëert geluk on- front en backstage, doordat wij muziek tot leven brengen middels 
aanbod, verbinding en ontwikkeling (terug te vinden in het hoofdstuk De Pul).  

● 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 (terug te vinden in het hoofdstuk 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.  

 

 

 

  



Jongerenwerk 
 
“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”.  
 
Jongerenwerkers kennen de jongeren en hun sociale netwerk, hebben het vertrouwen van de 
jongeren en zijn tevens bekend met het professionele netwerk. Door deze unieke positie van het 
jongerenwerk kan voorkomen worden dat kwetsbare jongeren de aansluiting bij de samenleving 
verliezen en afglijden naar een marginale positie.  
 
Het jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening met een preventieve functie. 
Jongerenwerkers leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, 
signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. 
Hierbij werkt het jongerenwerk samen met ouders en werk, onderwijs, veiligheid en hulpverlening en 
de buurt.  
 
Geluk  
In Uden geloven we dat we als jongerenwerkers kunnen bijdragen aan het geluk van jongeren, 
doordat wij ze helpen om de regie op hun toekomst te kunnen pakken.  
 

Vertrekpunt Jongerenwerk 
Het professionele jongerenwerk kan worden omvat in de volgende vijf kenmerken:  
- Professioneel jongerenwerk is gepositioneerd in het derde opvoed domein, ook bekend als het 
buitenschoolse domein dat in vergelijking met het eerste domein (thuissituatie) en het tweede domein 
(school en werk) een apart pedagogisch regime kent waarin jongeren een eigen wereld kunnen 
creëren met een sterk idee van vrijheid, een groot appèl op zelfstandigheid en eigen initiatief en 
ruimte om te experimenteren. Het gevolg hiervan is dat deelname aan het jongerenwerk altijd vrijwillig 
is.  
- De leefwereld van jongeren is altijd het vertrekpunt voor het jongerenwerk. Fysiek, doordat 
jongerenwerkers werken op plekken waar jongeren verblijven en symbolisch doordat jongerenwerkers 
aansluiten bij het eigen perspectief, ervaring, vragen en doelen van jongeren.  
- Jongeren in kwetsbare situaties zijn de primaire doelgroep van het jongerenwerk. Als jongeren 
tussen de 10 en 27 jaar zijn, vallen ze onder de doelgroep van het jongerenwerk.  
- Inzet van het jongerenwerk is altijd de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het versterken van 
hun participatie op alle niveaus van de samenleving, nu als jongere en later als volwassene.  
- Professioneel jongerenwerk wordt uitgevoerd door betaalde krachten die aantoonbaar beschikken 
over relevante kennis, vaardigheden en houding die verkregen zijn door een combinatie van 
opleiding, peerlearning en ervaring in het werken met jongeren.  
 
In Uden organiseren we het jongerenwerk als volgt:  
- ambulant werk (op straat, de wijk, de parken, online en op school) 
- niet ambulant werk (in de lokale voorzieningen) 
- voorlichtingen voor onderwijs (en informeel in jongerencentrum) 
- jongerenparticipatie (zo'n 125 jonge vrijwilligers) 
 
 
 



Het jongerenwerk in de gemeente Uden wordt in de volle breedte uitgevoerd. Het ambulante werk 
(zowel preventief als reactief) is natuurlijk op straat, in de wijk en de parken, maar behelst daarnaast 
ook jongerenwerk op school en online jongerenwerk (7 dagen per week tussen 10.00 en 22.00 uur 
bereikbaar via WhatsApp en continue interactie en signalering via Snapchat, lnstagram en Facebook). 
We doen niet-ambulant werk, met name vanuit het MC.  
Er is dagelijks een open inloop in het jongerencentrum MC, waar zo'n 400 jongeren per week komen. 
We organiseren voor het voortgezet onderwijs voorlichting met allerhande thema's, zoals bijvoorbeeld 
seksualiteit, groepsdruk, alcohol & drugs en social media.  
 
Daarnaast zijn er bij Compass zo'n 125 jonge vrijwilligers actief, die hun vrijwilligerswerk grofweg 
doen met drie verschillende doelen;  
1. een bijdrage aan hun carrière; 
2. een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling; 
3. een bijdrage aan de maatschappij/het eigen sociaal netwerk. 
Er is binnen deze pijlers veel ruimte om snel te schakelen naar actuele behoefte. 
 
Kernen Schaijk - Zeeland - Reek 
Jamy Vissers is als kwartiermaker vanuit Gemeente Landerd door Compass Uden ingezet om te 
onderzoeken hoe het jongerenwerk vanuit Gemeente Uden uitgebreid kan worden naar Gemeente 
Landerd (vanaf 2022 in zijn geheel Gemeente Maashorst). In de eerste inventarisatie kwam naar 
voren dat er in Landerd een grote behoefte is aan jongerenwerk, zowel aangegeven door het 
preventieteam van de gemeente Landerd, als door de ambtenaren op het sociaal domein. In het 
eerste kwartaal van 2022 zal het onderzoek afgerond zijn. 
 
Campus Uden 
In de coronatijd kwam er een nieuwe doelgroep in Uden bovendrijven (die voor corona al aan het 
opborrelen was); de studenten. Steeds vaker blijven studenten in Uden wonen, terwijl ze elders 
studeren. Deze doelgroep valt onder de doelgroep van het jongerenwerk en daarom hebben we actief 
samen met ‘initiatiefgever’ (zoals Campus dit noemt) meegedacht over de ontwikkeling van Campus 
Uden. Uiteindelijk als een speer gestart is Campus Uden nu een plek van en voor jongeren om het 
beste te halen uit de studentenjaren. Het biedt een studieplek met vele mogelijkheden. Campus Uden 
is een eigen stichting, geleid door Guus Daanen. Campus Uden bestrijkt naast het sociale domein 
ook de sectoren onderwijs en economie, blijven we met het jongerenwerk deze ontwikkelplek 
ondersteunen en werken we onder andere samen in het project MET (Maatschappelijke Diensttijd).    
  



Actualiteit 
Er zijn verschillende relevante trends in de leefwereld van jongeren. Het jongerenwerk heeft een 
spilfunctie in deze leefwereld en steeds vaker merken we dat de gemeente, scholen, ouders, 
jeugdhulp, politie en buurtbewoners het jongerenwerk vragen of die een bijdrage kan leveren aan het 
helpen voorkomen van relevante thema’s.  
 
Hieronder volgen de meest opvallende trends die van invloed zijn op de aard van het jongerenwerk. 
Individualisering/zelfstandigheid met als gevolg vereenzaming.  
De samenleving is meer divers, waardoor enerzijds mogelijkheden ontstaan, maar anderzijds ook 
vanzelfsprekendheden verdwijnen. Dit vraagt van jongeren zelfsturing, creativiteit en discipline. 
 
Online, voor jongeren bestaat het verschil tussen online en offline niet. Er is veel om rekening mee te 
houden, zoals het gebruik van media en devices, maar ook de invloed van influencers en een 
bereikbaarheid op wereldniveau. Belangrijk om te realiseren is dat dit geen ‘nieuwe wereld’ is, maar 
voor jongeren totaal geintegreerd is in hun leefwereld, waarbij onderscheid tussen online en offline 
niet heel hard gemaakt wordt. 
 
Normalisering drugsgebruik. Het experimenteren met drugs kan horen bij het proces van 
volwassenwording, maar er zitten ook risico’s aan. Waar veel aandacht gaat naar het voorkomen van 
gezondheidsschade, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie van gebruik. Het 
gebruik van drugs zorgt namelijk voor toename criminaliteit, afname (verkeers)veiligheid, meer 
ondermijning en een toenemende (dure) zorgvraag. 
 
Normaliseren (en verheerlijken) wapenbezit. Er is een toename van het aantal steekincidenten met 
jonge daders. Dragers van een wapen voelen zich over het algemeen zelfverzekerder en zijn minder 
geneigd conflicten te sussen of uit de weg te gaan. De fysieke gevolgen voor het slachtoffer zijn 
vervolgens vaak ernstiger dan in de gevallen van geweld waarbij geen wapen gebruikt wordt.  
 
Hoge druk/verwachtingen. De druk op jongeren om te presteren groeit, via onderwijs, commercie, 
social media en op straat. Dit vraagt om goede (school)prestaties, weerbaarheid en continue 
beschikbaarheid. 
 
We zien in Uden dat er bepaalde jongeren zijn die als groep verantwoordelijk zijn voor veel overlast, 
en zich ook ontwikkelen op het gebied van criminele activiteiten, zoals afpersing, mishandeling en 
ondermijning. Concrete actie, en daarmee wordt ook preventie van huidige groepsleden én jonge 
aanwas komt echter stroperig (of niet) op gang. De lange looptijd van de aanvalsstrategie is in dit 
geval funest. Door verandering van prioriteiten bij andere netwerkpartners, zoals o.a. politie en 
hulpverlening, is de inzet op straat van andere partijen minimaal. Er wordt door velen ingezet op 
repressie bij incidenten, maar soms lijkt het alsof een toekomstvisie of breed gedragen jeugdbeleid 
ontbreekt.  
 
Het jongerenwerk loopt hierdoor vaak de gaten dicht en begeeft zich dan ook soms op het gebied van 
hulpverlening. Daarvoor zijn we niet gekwalificeerd en dit hoort ook niet tot onze basistaken. Het leidt 
ertoe dat we de aandacht verliezen voor de grote groep en ons steeds vaker richten op het individu 
(in onderstaande diagram de doelgroep tussen -5 en -10). Het jongerenwerk hoort te opereren tussen 
-5 en +5. Daarnaast voelen we ons terdege verantwoordelijk voor de hulpvragen van het individu en 
zullen we in het netwerk 
met partners moeten 
zorgen voor deugdelijke 
oplossingen voor deze 
problemen.  
 



Highlights activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd 
 
Summer & Wintergames 2021:  
Met een bijdrage van Cruijff Foundation / Kraijeck Foundation organiseerden we in de winter de 
wintergames om jongeren te stimuleren te bewegen, ook in corona-tijd. Door deze bijdrage konden 
we toffe activiteiten aanbieden als multibal, mountainbiken, klimpark, voetbal-freestyle-clinic, 
snowboarden en freerunnen. 
 
MC Politiek: 
MC Politiek is een groep politiek bewuste jongeren die gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
bijvoorbeeld de gemeente, onderwijs of overige instellingen. Voor de verkiezingen op 17 maart 
hebben ze zelf een campagne bedacht om jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Op de dag 
zelf heeft de MC Bus rondgetoerd om ze naar stembureaus te brengen.  
 
MC Cooking 
Eten is een manier om een brug te slaan tussen mensen, landen en culturen. Samen met een diverse 
groep jongeren kookten we regelmatig in de Pit, De Pul en Mellepark voor en door jongeren en 
kinderen uit de wijk. 
 
Escaperoom 
Afgelopen jaren heeft jongerenwerker 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 geeft mensen het inzicht geven dat pesten niet oké is, en jongeren weten na het 
bezoeken van deze room waar je terecht kunt als je gepest wordt.  
In 2021 is de escaperoom afgemaakt en geopend. 
 
Grote Broer Grote Zus 
Voorbeelden en rolmodellen kunnen de jeugd op twee manieren beïnvloeden: positief en negatief. 
Met het project “Grote Broer, Grote Zus” zetten wij ook in 2021 extra in op het creëren van meer 
positieve rolmodellen voor Udense jongeren. Dat doen wij door de wijken in te trekken. Dit project is 
door Gemeente Uden additioneel gefinancierd vanuit landelijke versterkingsgelden en loopt nog tot 
april 2023.  
 
Kick - Off Hall of Fame Uden! 
Wij pleiten al jaren voor een legale graffiti-muur in Uden. Dit betekent namelijk dat jongeren legaal 
aan de slag kunnen met deze vorm van urban-cultuur om zich zo op een creatieve manier te 
ontwikkelen. Een uitlaatklep, en een fraai beeld voor de omgeving. In 2021 is deze muur gerealiseerd 
en geopend in het tunneltje richting Bernhoven.  
 
Cultuur @ Cruyff Court - Graffiti 
Een samenwerking tussen Kunst&Co, de Cruijff Foundation, het jeugdfonds Sport en Cultuur en 
Compass Uden. Doel was om kinderen in de basisschoolleeftijd in een viertal workshops kosteloos 
kennis te laten maken met cultuur. Een mooie, drukbezochte middag op het Cruijffcourt was het 
resultaat.  
 
 
 
 



 

Cijfers jongerenwerk 2021 
Kwantitatief 
deelnemers activiteiten 7426 * 
aantal keren ambulant 405 * 
aantal jongeren ambulant 1573 * 
*cijfers van april tot en met december in verband met start metingen via Social Control App 
 
Top 10 waargenomen signalen  
Problemen met school  
Chillen UC  
Thuissituatie ervaren als lastig  
Middelen gebruik  
Gesproken over werk(zoeken)Positief  
Gesproken over wonen(zoeken)  
Problemen met vriendschap  
Eenzaamheid UC  
 
 

Top tien ambulante vindplaatsen 
Skatebaan 
Kleinveld 
Foodcourt 
Markt 
 Parkeerplaats Plus Uden Zuid 
Cruijfcourt 
Mellepark 
Calisthenics 
Schepenhoek 

*data van april tot en met december in verband met start metingen via Social Control App 
 

  



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. Zaken die al in ons DNA zitten en die 
wij in de toekomst verder willen uitdiepen. Hoewel we vrijwel het hele jaar (deels) gesloten waren is er 
door het team hard gewerkt om toch, met deze merkwaarden in ons achterhoofd, van ons te laten 
horen.  
 

Vertrekpunt De Pul - Cultuur 
De doelgroep van De Pul zijn liefhebbers van muziek van jong tot oud, wonende in en rond de 
gemeente Uden. Het programma is breed van opzet met regionale en landelijke talenten en enkele 
keren per jaar (inter)nationale toppers voor een breed landelijk publiek. 
Ons programma wordt ingevuld volgens vastgestelde programmapijlers, om zo altijd tot een 
afgewogen aanbod te komen. 

 
 
-De Pul rockt; iets wat in ons DNA zit.  
De Pul heeft ‘rock’ vanuit de geschiedenis in de haarvaten zitten, en dat verleden schuwen we niet. 
-De Pul daagt uit; het nieuwe talent, de nieuwe concepten. De Pul is voorloper voor de regio op het 
gebied van popmuziek. Hier zie je de nieuwe ‘Kensingtons’, ‘Di-Rects’ als ze nog jong en klein zijn. 
-De Pul eert; de tributes aan legendarische artiesten. Voor ieder wat wils, en de beste tributes in hun soort. 
-De Pul snoept; de grotere namen, volle zalen waar we van snoepen. 
-De Pul danst; heerlijke dansavonden voor jongeren (Smerrig, Zoete Zin) en ouderen (80’s/90’s) 
-De Pul zingt; singersongwriters en Nederlandstalig, waar de Pul zich de laatste jaren pas in verdiept 
heeft, maar die het publiek zeker zullen verbreden. 
 
In 2021 hebben we een daling van bezoekers gehad van 50% ten opzichte van 2019. Het aantal Dit 
resulteerde in een terugloop in recette en horeca-omzet. Door diverse steunpakketten en regelingen 
heeft dit slechts beperkt effect gehad op de organisatie.  
 
Om de financiële gevolgen van deze periode te verzachten heeft in 2021 de voormalige gemeente 
Uden een tijdelijke subsidieregeling geïntroduceerd. Deze regeling had als doel om bij te dragen aan 
de continuïteit van de lokale culturele sector.  
 
 



 
 

Actualiteit: Another Year in Covid 
 
15 december 2020 Poppodia moeten dicht wegens een lockdown. Deze zal duren tot 19 januari. 
12 januari 2021 De lockdown wordt verlengd tot minimaal 9 februari.  
23 januari 2021 Avondklok ingesteld; tussen 21.00 uur en 4.30 uur mag je niet op straat zijn. De avondklok zal 
tot 10 februari gelden.  
2 februari 2021 De lockdown wordt verlengd met drie weken. Podia blijven tot 2 maart gesloten voor publiek. 
Ook de avondklok wordt verlengd.  
23 februari 2021 De lockdown wordt met twee weken verlengd. Podia blijven tot 15 maart gesloten voor publiek. 
Ook de avondklok blijft van kracht.  
8 maart 2021 De lockdown wordt met twee weken verlengd. Podia blijven tot 31 maart gesloten voor publiek.  
23 maart 2021 De lockdown wordt met twee weken verlengd. Podia blijven tot 21 april gesloten voor publiek.  
13 april 2021 De lockdown wordt met een week verlengd. Podia blijven tot 28 april gesloten voor publiek. Ook de 
avondklok blijft van kracht.  
28 april 2021 De avondklok komt te vervallen. Terrassen gaan weer open, maar de podia blijven gesloten.  
28 mei 2021 Vanaf 5 juni podia mogen weer open. Alleen met reservering, vaste zitplaatsen, mondkapjes, 1,5 
meter afstand, triage, etc 
26 juni 2021 Met testen voor toegang geen 1,5 meter.  Er mag zelfs worden gedanst. Het alcoholverbod na 
22.00 uur wordt opgeheven  
10 juli 2021 Het feest is weer voorbij. Sluiten en de horeca dicht om 00.00 uur. Weer zitten en met het ctb niet op 
1,5 meter, dansen is weer uit den boze.  
26 juli 2021 Het verbod op meerdaagse evenementen met overnachting geldt weer tot 1 september. 
13 augustus 2021 Geen versoepelingen voor podia tot minimaal 20 september.  
23 augustus 2021 Versoepelingen kunnen niet op 20 september worden ingevoerd, maar pas op 25 september. 
25 september 2021 De Corona-check-app wordt verplicht. Bezoekers mogen staan, 75% van de normale 
capaciteit. 
12 november 2021 Een persconferentie met nieuwe maatregelen: bezoekers moeten weer zitten bij concerten 
en de bar gaat om 20.00 uur dicht.  
28 november 2021 Je mag onder de geldende maatregelen wel concerten organiseren, maar slechts tot 17.00 
uur. Dan moet de zaal dicht.  
14 december 2021 De avondlockdown wordt verlengd. Scholen een week eerder met kerstvakantie en wordt er 
gas gegeven met de boostercampagne. 
17 december 2021 Harde lockdown. Vrijwel alles gaat op slot, behalve supermarkten en ‘essentiële winkels’. 
 
  



Highlights De Pul  
 
Livestream Alle Remmen Los 
Goedbevriende band BZB organiseerde in april 2021 een livestream voor hun festival Alle Remmen 
Los. Met een vol programma, en drukbezochte stream (ruim 36.000) een opsteker in een tijd dat we 
eigenlijk gesloten waren.  

 
 
 
 
Testweekend ‘Testen voor Toegang’  
Eind april mochten we als zaal als enige in de regio de deuren openen. De optredens zijn ‘pilots’ vanuit het 
ministerie VWS, als een eerste stap op weg naar heropening. Door bezoekers een bewijs van een negatieve 
covid-test te laten tonen, kan het sociaal en cultureel leven weer op gang worden geholpen. De Pul in Uden doet 
graag mee aan de pilot. Bezoekers moeten zich maximaal veertig uur voor aanvang laten testen bij een daarvoor 
aangewezen testlocatie in Den Bosch, Nijmegen of Eindhoven. Een negatieve testuitslag in de corona check app 
is het digitale toegangsbewijs, samen met een kaartje voor het concert. Een test na de show hoeft niet.  
 
Concertenreeks bij Naat Piek (Nielson / Douwe Bob)  
Om in alle onzekerheid toch programma te kunnen bieden heeft De Pul ervoor gekozen om in de zomer enkele 
concerten in de openlucht te verzorgen. De restricties voor buiten zien er namelijk gunstiger uit en met een 
ruimere capaciteit zijn artiesten in deze periode ook nog redelijk te betalen.  
In de zomer resulteert dit in concerten van Nielson (zie krantenartikel), Douwe Bob en Tangarine.  
 

 
 



(Tijdelijke) heropening met Rowwen Hèze 
Eind september leek het dan echt de goede kant op te gaan. Met een QR-code hebben we weer volle zalen 
mogen verwelkomen. Een van de eerste concerten in deze periode was Rowwen Hèze. De band genoot zelf ook 
zichtbaar van de heropening. We wisten toen echter nog niet dat dit maar van korte duur zou zijn, binnen een 
maand zou de boel weer op slot gaan.  

 
 

Cijfers De Pul 2021 
Bezoekers concerten 8318 
Bezoekers film 1682 
Bezoekers facilitaire activiteiten 5679 
Aantal bezochte streams 39103 (waarvan 38000 BZB's Alle Remmen Los 
 
  



Organisatie 
Naast activiteiten heeft de organisatie als doel het instandhouden van onze voorzieningen en te 
zorgen voor continuïteit van onze duurzame organisatie.  
 
Compass Uden is eigenaar van het pand aan Kapelstraat 13 (De Pul) en voert zodanig het onderhoud 
van deze voorziening uit middels het meerjarenonderhoudsplan. Het gebouw aan de Loopkantstraat 
huurt de stichting van Gemeente Maashorst (Jongerencentrum MC).  
 
Duurzaamheid 
Met de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma (Green Stages) is goed ingespeeld op de 
lockdown. Alle onderhoudswerkzaamheden zijn(conform RIVM-richtlijnen) gewoon doorgegaan. Zo 
hebben we in 2020 en 2021 het dak van De Pul voorzien van zonnepanelen en de installaties 
voorzien van een regelsysteem om efficiënter met het energieverbruik om te kunnen gaan.  
Tevens werkt De Pul sinds oktober 2021 met hardcups in plaats van wegwerp plastic, scheiden we al 
ons afval en koken we vegetarisch voor onze artiesten en crew.  
 
Inclusiviteit en diversiteit 
Voor het jongerenwerk is inclusiviteit en diversiteit al jaren een vanzelfsprekendheid en verankerd in 
de doelen van het werk. Het jongerenwerk is laagdrempelig en bereikbaar voor een zeer diverse 
doelgroep. Mooi voorbeeld is Club Abstract (LHBTI+) die we in 2021 zijn gestart vanuit de doelgroep 
en het jongerencentrum.  

In ons HR Beleid is diversiteit in personeel, stagiaires en vrijwilligers verankerd en willen we een 
afspiegeling zijn van de samenleving. Tevens bieden wij middels ons vrijwilligerswerk in De Pul en het 
MC ruimte voor ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren, waarbij er ook aandacht is voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Tussen de 5 en 10% van ons vrijwilligersbestand komt uit een kwetsbare doelgroep. We bieden hen 
middels het werken bij een poppodium en jongerencentrum meer kansen op actieve deelname in de 
maatschappij. Door het werken bij Compass leren (met name jongere) vrijwilligers sterke 
werknemersvaardigheden, maar ook hun sociale netwerk wordt vergroot.  
 
Het streven naar diversiteit in onze organisatie, ook in het programma, heeft onze voortdurende 
aandacht. Hoe ziet het publiek van de toekomst eruit en hoe kunnen we als podium werken aan een 
mooie collectie fans van alle leeftijden, van alle genders, van alle mogelijke achtergronden en vooral; 
van alle verschillende genres. Voor het jongerenwerk is dit al jaren een vanzelfsprekendheid en 
werken wij voor en door een zeer diverse doelgroep.  

Governance Code Cultuur 
Governance gaat over veel verschillende aspecten van een culturele organisatie. De code is bij onze 
stichting geborgd in ons bestuurs- en directiereglement. Daarnaast voldoen wij aan de checklist die 
de governance code met zich meebrengt, zoals onder andere het publiceren van het jaarverslag, 
rooster van aftreden, introductie nieuwe bestuursleden, afspraken rondom (mogelijke) 
belangenverstrengeling, een jaarlijkse zelfevaluatie (inclusief externe begeleiding), gedragscodes, 
een externe vertrouwenspersoon, gesprekken tussen bestuur met de belangrijkste financiers van de 
organisatie, jaarlijks verslag van externe accountant aan het bestuur en het beleid rondom diversiteit 
en inclusie.  


