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Signing aangebracht in nieuwbouw 

  



Voorwoord 
 
Hopen en vooruitkijken 
 
2021 was een jaar waar poppodium NIEUWE NOR zo goed als geen activiteiten heeft 
kunnen organiseren. De coronacrisis gaf zoveel beperkingen dat exploiteren tijdens de 
verbouwwerkzaamheden nauwelijks zin had. Op de maand oktober na zijn er dan ook 
nauwelijks tot geen activiteiten geweest in de kleine zaal. De projecten op het gebied van 
talentontwikkeling hebben we gelukkig wel gewoon doorgezet. De meeste energie hebben 
we echter gezet op de verbouwing en de benodigde nieuwe organisatie en herpositionering. 
De werkzaamheden voor de verbouwing van de NIEUWE NOR ging ondanks alle 
beperkingen gelukkig gewoon door. Het vooruitzicht van de opening van de nieuwe zaal 
heeft ons als organisatie erg geholpen de focus te houden in deze moeizame en onzekere 
periode. 
 
Bij het schrijven van dit verslag hebben we inmiddels een succesvolle heropening van de 
NIEUWE NOR achter de rug. De eerste maanden gingen boven verwachting goed. De 
toekomst kent echter nog veel onzekerheden, we merken dat we nog moeten werken aan 
onze nieuwe positie met grotere capaciteit waardoor het aanbod van artiesten nog mager is 
en een deel van het publiek ook de weg nog niet terug vind naar onze instelling. Een 
belangrijke uitdaging zijn de enorme kostenverhogingen waar we mee moeten omgaan. We 
willen er ook voor waken om de ticketprijzen extreem te verhogen aangezien ook bezoekers 
te maken hebben met prijsverhogingen. 
 
We willen komende maanden investeren in de lokale connectie met publiek op verschillende 
manieren. Zo staat er een geweldig IBE weekeinde voor de boeg met de Capital Stage, Klein 
Berlijn bij Cultura Nova en werken we aan het Daddy Cool festival en organiseren we het 
Urban Brass festival in de stad.  
 
  
Johan de Niet 
Directeur-bestuurder  
poppodium NIEUWE NOR 
 
 
  



Terugblik 2022 
 
2021 was door de corona-crisis vooral een jaar van bouwen, letterlijk en figuurlijk. Wij als 
organisatie hebben ons intensief met het bouwproces kunnen bemoeien wat heeft geleid tot 
een geweldig gebouw waar voor een heel groot gedeelte is gelukt wat we voor ogen hadden. 
Daarnaast zijn we bezig geweest met het opbouwen van de organisatie beginnend bij het 
uitwerken van de nieuwe positionering als organisatie. Om vandaaruit ook daadwerkelijk de 
organisatie uit te breiden. 
 
In oktober 2021 hebben we kort een aantal evenementen in de kleine zaal kunnen 
programmeren maar dat was helaas van korte duur en gingen we wederom een lange 
lockdown in. 
 
Bij het schrijven van dit verslag is de gehele nieuwbouw reeds in gebruik genomen en dienen 
er alleen nog een aantal kleine oplever punten te worden afgerond door de aannemer. 
 
In 2021 is hard gewerkt aan een nieuwe positionering van poppodium NIEUWE NOR. De 
positionering hebben we doorgevoerd in onze communicatie zowel online als bijvoorbeeld 
ook in het gebouw door middel van signing in het gebouw. In 2022 zullen we hier ook nog de 
nodige aandacht aan moeten blijven besteden en ook het nieuwe team, horecapoule en 
vrijwilligers mee te nemen in het verhaal van poppodium NIEUWE NOR. 
 
In het laatste kwartaal zijn we gestart met het weer op sterkte brengen van onze organisatie 
om zo 2022 met een uitgebreid team goed voorbereid van start te gaan in het nieuwe 
gebouw. In september hebben we een communicatiemedewerker laten starten om zo ook de 
herpositioneringscampagnes tijdig te kunnen starten. In het laatste kwartaal van 2021 
hebben we een horecamanager aangenomen die de horecaorganisatie is gaan opbouwen 
maar ook met de afbouw van barren en horeca installaties aan de slag is gegaan. 
 

 
Rondleiding college B&W 18 juli 2021 
  



 

 

 

 

 

 

Vooruitblik 2022 

 

Halverwege 2022 lijken we ons, na een stormachtige periode rondom de opening van de 

nieuwe zaal, in rustiger vaarwater te begeven. De grote opening was een enorm succes en 

de nieuwe zaal oogst alom lof. Ook op het gebied van positionering (een nieuwe huisstijl, 

website) hebben we stappen gemaakt. Het Team Programmering & Marketing is inmiddels 

op volle sterkte door het aannemen van twee nieuwe, jonge, programmeurs. Aan hen de 

opdracht om de herpositionering te vertalen in een spannende, op Parkstad gerichte, 

programmering waarin we behalve ons bestaande publiek ook een groot nieuw publiek 

blijven verrassen en betrekken. Dit is ook zoeken naar de juiste match tussen vraag en 

aanbod. We ervaren, net als andere culturele instellingen, nu nog een grillige 

publieksopkomst, waarbij we de gevolgen van de pandemie nog niet helemaal achter ons 

hebben gelaten. 

 

Voor ons ligt een volle festivalzomer waarbij we (mee)organiseren tijdens en met The 

Notorious IBE, Cultura Nova, Brass Fest Forever en Daddy Cool. Ook de tweede helft van 

het jaar is spannend: vindt ook het oudere publiek haar weg terug naar onze zalen en kan 

ons nieuwe aanbod de grote concurrentie aan met alle verplaatste live shows op andere 

podia? Nog los van eventuele externe factoren waar we geen invloed op hebben. Met een 

prachtige zaal, huisstijl, website, op stoom rakend team en geboekte grote namen gaan we 

er in ieder geval vol voor. 

 

 

Programmering & Marketing 

 

Team Programmering & Marketing 

 

Na de door de corona-crisis gedwongen reorganisatie van juni 2020 bleef alleen het Hoofd 

Programmering & Marketing in dienst. Zijn werkzaamheden waren in 2021 gericht op de 

heropening na de verbouwing in 2022. 

 31-12-2020 31-12-2021 

Programmering 1,0 fte 1,0 fte 

Marketing 0 fte 1,0 fte 

Totaal 1,0 fte 2,0 fte 

 

In juli 2021 werden de eerste vacatures uitgezet met het oog op het voorbereiden op de 

aanstaande heropening in maart 2022. Dit resulteerde in het aannemen van een senior 

medewerking marketing in september. Ook werd in september een zzp-opdracht tbv het 

opzetten van de dance-programmering vanaf maart 2022. Er is besloten dat deze opdracht 

afloopt in februari 2022. Voor 2022 worden er twee programma-functies aan de formatie 

toegevoegd; een gericht op dance en een op hiphop en pop, speerpunten in de 

programmering.  



 

Programmering 

 

Ook in 2021 werden we zeer beperkt in de mogelijkheden om programma te bieden. 

Enerzijds vanwege de verschillende, steeds wijzigende, corona-maatregelen en anderzijds 

door de beperkingen door de verbouwing.  

 

Er zijn diverse pogingen gedaan om programma te realiseren, op andere locaties en in de 

buitenlucht. Dit gebeurde vanwege de kleine personeelsformatie vooral in samenwerking of 

opdracht van andere organisaties. In het eerste deel van 2021 betrof dit zit-concerten voor 

een beperkt publiek in diverse zalen van Theater Heerlen. Het grootste deel van deze 

concerten werd diverse keren verplaatst en uiteindelijke afgelast. Spaarzaam gingen er 

concerten door, zoals een concert van DeWolff begin juni.  

 

De hoop dat er in de zomer weer meer mogelijk zou zijn, werd door het te vroeg afschalen 

van covid-maatregelen door de overheid begin juli 2021 bruut verstoord. Het werd een zomer 

van meebewegen binnen de beperkte mogelijkheden die er waren. Uiteindelijk werkten we 

samen met Stichting Samenwerkende Muziekfestivals Limburg in de realisatie van twee zit-

festivals met per dag max. 250 bezoekers in Geleen (Mama’s Pride, half augustus) en 

september (Daddy Cool en Notorious Brass Fest en Bevrijdingsfestival Limburg clubtour). 

Daarmee konden we voor publiek en ons boekingsnetwerk enigszins in beeld blijven. 

Hoogtepunten waren de concerten van S10, Joe Buck, Broken Brass, Borokov Borokov. 

Daarnaast verzorgden we een deel van de Spiegeltent-programmering tijdens Cultura Nova 

(o.a. Sophie Straat en Yin Yin), maar zagen we inspanningen voor andere evenementen, 

zoals The Notorious IBE en een nieuwe editie van Playa Urbana helaas niet gerealiseerd 

worden.  

 

In oktober 2021 gingen we twee weekenden open met in totaal 5 activiteiten in de kleine zaal 

waarbij voor bezoekers met een corona-toegangsbewijs geen beperkingen golden. Dit betrof 

o.a. de Popronde Heerlen, concerten van lokale bands en een dance-avond van Life Of Psy. 

Het bleek voor de organisatie vooral een test voor nieuwe werkmethodes (cashless, lockers) 

en een mogelijkheid om met onze vrijwilligers in contact te blijven. Daarna werden we 

opnieuw beperkt door de verbouwing; er werd een doorbraak van de nieuwe expeditie naar 

kleine zaal gerealiseerd. De cultuursector kreeg vanaf november weer steeds meer te maken 

met beperkingen en ging, vanwege de omikron-variant, in december weer volledig op slot.  

 

Cijfers 2021 

 

In 2021 organiseerden we door beperkingen slechts 5 activiteiten in onze eigen zaal. 

Daarnaast organiseerden i.s.m. Stichting Samenwerkende Muziekfestivals Limburg 4 gratis 

toegankelijke festivaldagen onder de naam Daddy Cool op C-Mill voor maximaal 180 

bezoekers per dag.  

 Activiteiten Bezoekers (betalend) 

Zaal concert 2 108 (70) 

Zaal dance 1 171 (167) 

Overig zaal/café 2 300 (0) 

Daddy Cool 4 720 (0) 



Totaal 9 1.478 (237) 

   

 

Talentontwikkeling 
 
De makers, en vooral de jonge, in ontwikkeling zijnde talenten, werden extra hard getroffen 
door de corona-crisis. We waren daarom blij dat we dit jaar niet één maar twee artist in 
residence-programma’s konden aanbieden aan lokale makers. We kozen er bewust voor om 
jonge artiesten uit Heerlen uit de urban hoek hierbij te betrekken. Allereerst Mesy, een jonge 
rapper die zich, na een periode als getekend artiest, onafhankelijk verder wilde ontwikkelen 
door het realiseren van een eigen EP. En als tweede zangeres Anna Nita die zich samen 
met producer Kijk Een Ster liet inspireren door de hiphop uit de jaren 90.  
 
Het eerste traject werd gefaciliteerd uit het Parkstad Popstad Talentenplan, waarvan een 
artist in residence traject in de Nieuwe Nor de derde en laatste stap is. Daarnaast kregen we 
de mogelijkheid van de gemeente Heerlen om onder de overkoepelend naam ‘Playground 
Heerlen’ een extra artist in residence de kans te geven een artistiek product te maken. Dit 
traject richt zich, via vier culturele instellingen op lokale makers die aan het begin van hun 
carrière staan en waar de dynamiek van Heerlen als inspiratiebron dient. Beide trajecten 
begonnen in mei 2021 en zullen in de loop van 2022 worden afgerond. 
 
Bij gebrek aan programma, dachten we actief mee met talentontwikkelingstrajecten. Er 
werden binnen de muren van de Nieuwe Nor diverse middagen georganiseerd voor talenten, 
zoals twee Music & Business workshops van Pop In Limburg, drie Frontstage workshops, 
een livestream van de Vista-deelnemers binnen Popsport Limburg. Ook stelden we onze 
zaal regelmatig gratis ter beschikking tbv productie-repetities van lokale bands als IKIGA, 
The Hillbilly Moonshiners, Miserabel, etc. Tenslotte focusten we ons op de ontwikkeling van 
het Limburgse talentenfestival Zuiderstorm, een initiatief van Pop In Limburg als vervanging 
van bandwedstrijd Nu Of Nooit en een sterkere betrokkenheid bij de Popronde. Dit moet na 
de corona-crisis leiden tot meer kansen voor lokale artiesten buiten de eigen regio. 

 
Popsport talentontwikkeling in Kleine Zaal oktober 2021 



 

Projecten 

 

Naast bestaande projecten als het Parkstad Popstad Talentenplan, bijdrages aan de 

programmering van Cultura Nova, The Notorious IBE en samenwerking met festivals Daddy 

Cool/Mama’s Pride, ontwikkelden we in 2021 een nieuw festival. Dit was Notorious Brass 

Fest (vanaf 2022 geheten ‘Brass Fest Forever), waarmee we i.s.m. de Zaate Herriemenie 

Miserabel proberen om meer jongeren te betrekken bij blaasmuziek. We zien zelf een 

toename aan interesse voor blaasmuziek binnen de popcultuur (denk aan Youngblood Brass 

Band, Jungle By Night, Gallowstreet,…) terwijl harmonieën een afname in jonge aanwas 

ervaren. Door onze krachten te bundelen in een festival en concerten willen we samen met 

Miserabel zorgen voor nieuwe interesse en aanwas vanuit een nieuwe generatie. Om dit te 

realiseren deden we een succesvolle aanvraag binnen het subsidie-traject ‘Branding 

Limburg’ van de provincie Limburg waarmee in 2021 (tijdens Daddy Cool) en in 2022 in 

totaal 3 festivals zullen realiseren. 

 
projecten: Notourious Brass Fest september 2021 

 

Marketing / Herpositionering 

 

Op het gebied van marketing waren er twee speerpunten in 2021; op eniger wijze toch in 

beeld blijven bij het publiek en hen meenemen in het verhaal van de komst van de nieuwe 

zaal én het ontwikkelen van een volledig nieuwe positionering, inclusief huisstijl en website, 

waarmee we ons na de verbouwing konden presenteren.  

 

Mbt het eerste punt was er maandelijks een klein budget voorzien om ons on- en offline te 

profileren. Dit deden we i.s.m. lokale partners als 4Feet9, waarmee we een concert van Elle 



Hollis in het Savelbergklooster streamden, het Vista College dat haar studenten die 

deelname aan Popsport, onze bijdrage aan Wintertijd, waarbij we i.s.m. IBA Parkstad een 

aantal talentvolle muzikanten en dj’s in december 2021 wilden presenteren, maar dat 

vanwege een lockdown na amper één weekend werd afgelast. Tbv de komst van de nieuwe 

zaal startten we een reeks van vijf filmpjes waarbij we om de 8 weken een update gaven van 

de voortgang en het belang van de komst van de nieuwe zaal voor publiek, stad, artiest, enz. 

 

We hadden sterk de behoefte om voor de komst van de nieuwe zaal, een groot nieuw 

hoofdstuk in de geschiedenis van de (Nieuwe) Nor, een nieuwe positionering te realiseren 

bestaande uit de keuze voor een archetype, missie, visie en kernwaarden. In de 

herpositionering kwamen we na een gezamenlijk traject dat eind 2020 is gestart onder 

begeleiding van merkstrateeg Sander Videler, uit op het archetype van De Pionier als 

vertaler van onze organisatie. De pionier is een baanbreker die moedig genoeg is om het 

bekende achter zich te laten en te ruilen voor de belofte van wat zou kunnen zijn. Dat 

betekent dat we als Nieuwe Nor geen gebaande paden bewandelen, maar een eigen pad 

creëert en onszelf steeds opnieuw uitvinden. Als missie ontwikkelden we de ambitiei om als 

platform een centrale rol te spelen in het vernieuwen en beleven van Popcultuur in Parkstad.  

 

We gingen op zoek naar een partij die deze nieuwe missie als ‘platform voor beleven en 

vernieuwen van populaire cultuur’ kon vertalen in een aansprekende huisstijl en 

vernieuwende website. Na een kwalitatieve analyse van geschikte partijen besloten we in 

april 2021 in zee te gaan met het Heerlense communicatiebureau Mockus. Zij gingen aan de 

slag met de vraag: “Hoe kunnen we poppodium Nieuwe Nor als hét vernieuwende en 

verbindende pop-platform van Parkstad herpositioneren?” 

 

 
herpositionering: nieuwe website november 2021 
 



Mockus verzorgde een totale restyling met onder meer een  nieuwe huisstijl met een eigen 
lettertype dat ze 'from scratch' ontwikkelden. De huisstijl combineert aangeleverde 
materialen door de artiest met herkenbare elementen uit de Heerlen als overlay en een 
drietal zeer specifieke kleuren tot een herkenbaar, eigenzinnig en modern en typisch beeld. 
De website wordt een inspirerend platform dat meer te bieden heeft dan een lineaire 
ticketshop of concertagenda. Een nadrukkelijke vraag van ons was om makkelijk in eigen 
beheer posters en andere middelen te kunnen maken. Zodat we de kosten van een bureau 
of vormgever zoveel mogelijk willen beperken bij de vele verschillende middelen (o.a. tbv 
sociale media) die we voor de meer dan 200 activiteiten per jaar ontwikkelen. Mockus 
realiseert daarom een online campagne generator. Originele bandfoto’s worden geüpload, 
informatie over het event komt automatisch uit de ticketshop en een op maat gemaakt 
systeem creëert uitingen, volledig in huisstijl. Inclusief fotobewerking. De generator levert 
vervolgens bestanden in verschillende formaten voor drukwerk, social media of narrow 
casting voor de nieuwe zaal. Ook verzorgde Mockus de opvallende signing in het nieuwe 
gebouw.  
 
Ticketing 
 
In 2021 liep ons contract bij ticket-aanbieder Eventix af. Ondanks dat de samenwerking naar 
tevredenheid verliep, gingen we opnieuw in gesprek met twee aanbieders; Stager, van wie 
we de planningssoftware afnemen, maar die ook een totaal-oplossing aanbieden inclusief 
ticketing, en Eventix. Dit deden we i.s.m. de andere Limburgse poppodia met wie we in 2018 
de overstap naar Eventix maakten. We raakten gecharmeerd van de totaaloplossing die 
Stager bood en besloten, samen met de Muziekgieterij, om efficiency-redenen over te 
stappen naar Stager. Deze samenwerking startte in juli 2021 en loopt voor drie jaar. 
 
 

 

 
 
  



Productie 
 
Zoals in de rest van Nederland is het ook op productioneel gebied verdacht stil gebleven op 
het gebied van productie binnen poppodium Nieuwe Nor. Daar waar we normaal knallend 
starten met carnaval, velen shows draaien, in de zomer ‘buiten spelen’ op o.a. de Capital 
Stage, Klein.Berlijn enzovoorts, om vervolgens weer de zaal in te duiken. Werd er in 2021 op 
een compleet andere manier hard gewerkt aan Nieuwe Nor. 
Het eerste half jaar heeft op productiegebied volledig in het teken gestaan van ontwerpen en 
keuzes maken. Zowel vanuit de bouw werd er nauw samengewerkt met hoofd productie en 
hoofd techniek. Op deze manier zijn er door het bouwtraject heen veel aanpassingen gedaan 
in ontwerp, kwaliteit en materiaalkeuzes om zo veel mogelijk aan te sluiten op de behoeftes 
vanuit het gebruik. Grote aanpassingen waren onder andere de keuze om de dagkassa een 
afgesloten ruimte te maken. Origineel vanuit het ontwerp was dit een open ruimte verlengd 
aan de plek waar merchandise verkocht wordt. In het kader van veiligheid en 
inbraakgevoeligheid is dit in het ontwerp aangepast. 
Naast deze constructieve aanpassingen en aanpassingen die echt vanuit de bouw kwamen, 
is een ander erg belangrijk onderdeel inrichting geweest binnen deze periode. Het gaat hier 
om alle interieur en gebruiksmaterialen die de bezoeker, medewerker of artiest tegenkomt in 
zijn/haar bezoek aan Nieuwe Nor. 
Denk hierbij aan zaken als lockers, kleedkamers, barren, kassaysteem, ontwerp van signing, 
toiletinrichting, narrowcasting enzovoorts. Een aantal interessante onderwerpen om uit te 
lichten zijn: 
 
Pinlockers 
We hebben als poppodium de stap gemaakt naar cashless kassasystemen. Hierdoor kan de 
bezoeker direct aan de bar pinnen. Maar ook de lockers zijn pinlockers die vooraf al te 
bestellen zijn via de website. Op locatie kan door middel van pinbetaling of het scannen van 
een QR-code ook een locker besteld worden. Het voordeel hiervan is dat de lockers werken 
met een pincode waardoor de bezoeker het gehele event de locker kan blijven openen met 
de pincode. Daar waar je bij de oude 2 euro muntsloten bij openen een nieuwe 2 euro moest 
inwerpen. 
 
Kleedkamers 
In de bestaande bouw zijn 3 nieuwe kleedkamers en een doucheruimte gerealiseerd in 
voormalige kantoorruimten. Deze ruimtes zijn van de grond af opgebouwd door de 
vrijwilligers van beheer & onderhoud. Tegels zetten, elektriciteit, wanden plaatsen 
enzovoorts. 
Na de zomer waren met en met de grote lijnen van de bouw uitgezet en is er steeds verder 
naar de inhoudelijke organisatie gekeken. Zo is er aan de slag gegaan met de 
planningssoftware (stager) om functionaliteit beter in te richten. Maar ook is er een eerste 
stap gemaakt in het uitbreiden van het personeelsbestand. Binnen de afdeling productie ging 
dit specifiek om een vrijwilligerscoördinator.  
 
Afbouw & inrichting 
Vanaf november 2021 was het dan eindelijk zo ver. In goede samenspraak met de 
aannemer konden we zaken ten behoeve van inrichting voorbereiden en met leveranciers 
aan de slag om zaken te realiseren om zo het tijdspad te bewaken richting de opening. 
Inmiddels kunnen we concluderen dat de inrichting naar wens is afgerond. 
 



 
S10 op Daddy Cool september 2021 

 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligerswerk en Nieuwe Nor gaan hand in hand. Zonder vrijwilligers kan poppodium 
NIEUWE NOR niet voortbestaan. Maar naast deze praktische noodzaak, is vrijwilligerswerk 
ook onderdeel van de identiteit van poppodium NIEUWE NOR. In de aanloop fase naar de 
nieuwbouw is er dus extra aandacht besteed aan het vrijwilligersbeleid. Er is een 
vrijwilligerscoördinator in dienst genomen die aanspreekpunt is voor de vrijwilligers en zorgt 
draagt voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Uitgangspunt bij ons vrijwilligersbeleid is 
onze positionering en de vertaling hiervan naar de werkvloer. 
 
In het verleden werden alle producties en zelfs het floormanagement uitgevoerd door 
vrijwilligers. Met de opening van de nieuwe zaal hebben we de inzet van vrijwilligers onder 
de loep genomen en vanuit de aard van de producties zijn er keuzes gemaakt om een deel 
van onze producties niet meer met vrijwilligers te doen. Daarnaast blijkt vanuit de 
verantwoordelijkheden het niet meer mogelijk om floormanagers vrijwillig in te zetten. 
Grofweg betekent dit dat alle nachtproducties en verhuringen met betaalde krachten gebeurd 
en bij alle overige evenementen vrijwilligers worden ingezet. Daarnaast is er een Beheer en 
Onderhoudsploeg actief die zich bezighoud met herstelwerkzaamheden aan het gebouw en 
de dagelijkse schoonmaak doet. Tussen de nachtproducties moet er ook schoongemaakt 
worden, hiervoor hebben we een professioneel schoonmaakbedrijf ingehuurd. Bij alle 
producties worden betaalde floormanagers ingezet. 
 
Alle afspraken rondom vrijwilligerswerk zijn onder de loep genomen en opnieuw vastgesteld, 
zowel de verwachtingen die we over en weer hebben als de vergoedingen die moeten 
passen binnen het belastingconvenant VNPF. 
  



Governance 
Poppodium Nieuwe Nor kent een Raad van toezicht. De Raad van toezicht houd toezicht op 
het bestuur en is tevens sparringpartner van de directeur-bestuurder.  
 
In 2021 zijn twee leden van de Raad van Toezicht herbenoemt voor een tweede en laatste 
termijn. Daarnaast is een lid gestopt in 2021. De RvT heeft besloten deze vacature niet op te 
vullen aangezien er met vijf leden voldoen aan het in de statuten gestelde aantal leden van 
de raad. 
 
In 2021 waren de volgende personen lid van de Raad van Toezicht: 
Rens Evers (voorzitter) / wethouder gemeente Roermond / mei 2017 / tweede termijn 
herbenoemt in 2021 (eindigt: mei 2025) 
Roger Holtus / CEO Wiertz Company / september 2016 / tweede termijn (eindigt: september 
2024) 
Robert Janssen / partner Thuis & Partners / maart 2017 / tweede termijn herbenoemt in 2021 
(eindigt: maart 2025) 
Serge Souren / Asset Management APG / april 2020 / eerste termijn (eindigt: april 2024) 
Robert Jeurissen / eigenaar SoFi-e verbindt / april 2020 / eerste termijn (eindigt: april 2024) 
Sem Wigman / eigenaar Mockus / maart 2014 / heeft zich in q2 2021 als lid teruggetrokken. 
 
De Raad van Toezicht poppodium NIEUWE NOR kent één commissie: De 
remuneratiecommissie, de commissie wordt gevormd door Rens Evers en Roger Holtus, zei 
voeren de beoordeling- en beloningsgesprekken met het bestuur en adviseren de Raad van 
Toezicht. 
 
Het bestuur wordt sinds de governance wijziging (2019) gevormd door één directeur. De 
bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform het advies van de CAO Vereniging 
Nederlandse poppodia en festivals.  De directeur is sinds maart 2016 in dienst voor 
onbepaalde tijd. 

Financiën  

Resultaat 2021 

Doordat in de organisatie tijdig is ingespeeld op verminderde werkzaamheden vanwege de 
beperkende coronamaatregelen en de verbouwing, heeft NIEUWE NOR met een klein 
kernteam de voorbereidingen voor de verbouwing en de opening kunnen treffen, waardoor 
de kosten beperkt bleven. 

Daarnaast kon de stichting ook in 2021 gebruik maken van de generieke maatregelen NOW 
(€ 110.813) en TVL (€ 169.479).  

Het jaar 2021 is afgesloten met een winst van € 301.716. Het resultaat over 2021 is als volgt 
verwerkt: 
Bestemmingsreserve 2022 investeringen nieuwbouw € 100.000 
Bestemmingsreserve negatieve exploitatie 2022   € 125.000 
Toevoeging stichtingsvermogen    €   76.716 

Het saldo van het stichtingsvermogen per 31-12-2021 bedraagt € 128.664 

De in 2020 gevormde bestemmingsreserve van € 135.000 is met goedkeuring van 
Gemeente Heerlen ingezet ten behoeve van de aanschaf van investeringen voor de 
nieuwbouw in 2021. 



Naast de exploitatiesubsidie van € 451.000 is van gemeente Heerlen een aanvullende 
bijdrage ontvangen van € 280.000 aan coronasteun om de structurele huurkosten van de 
podiumtechniek te verlagen. Deze subsidie is in 2021 met goedkeuring van gemeente 
Heerlen in mindering gebracht op de investering, waardoor de toekomstige druk op de 
begroting verlaagd wordt. 

Hiermee is in 2020 en 2021 ondanks de mogelijke omstandigheden een financiële basis 
gelegd voor de nieuwe zaal en organisatie. 

De financiering van investeringen met subsidies levert naar de toekomst wel een opdracht 
voor het reserveren van gelden voor vervanging. Alhoewel wij hier zeker de noodzaak van 
zien, zien wij komende jaren geen mogelijkheden om te begroten op positieve resultaten om 
daaruit een vervangingsreserve te creëren. 

Nieuwe situatie 2022 

In 2021 is samen met de controller een nieuwe begroting opgesteld voor de beleidsperiode 
2022 – 2025. De eerdere begroting voor de nieuwbouw was al 5 jaar geleden opgesteld, en 
in die periode zijn er veel veranderingen geweest.  Onder andere de veranderde 
marktomstandigheden door corona maar ook de daaruit voortvloeiende organisatorische 
aanpassingen vragen om een professionelere en zwaarder bemande productieafdeling om 
evenementen in goede banen te leiden.  

Uit de nieuw opgestelde begroting kwamen drie belangrijke conclusies naar voren: 

• Er zou een structureel tekort van € 200.000 per boekjaar ontstaan; 

•  Zonder indexering van de exploitatiesubsidie zal per boekjaar dit tekort verder 
oplopen; 

• Door de coronacrisis zijn de aanloopkosten (incidenteel) in het eerste jaar € 100.000 
hoger dan begroot; 

Met deze boodschap hebben we om tafel met gemeente Heerlen gezeten dit heeft 
geresulteerd in: 

• een verhoging van de exploitatiesubsidie met € 120.000; 

• Een incidentele bijdrage van € 280.000 uit specifiek daarvoor beschikbaar gestelde 
coronamiddelen waarmee de kosten van licht- en geluid zijn verlaagd wat resulteert 
in lagere exploitatielasten.  

De discussie over indexatie van de cultuursubsidies heeft nog niet tot resultaten geleid maar 
staat nog wel op de agenda en zal desnoods wederom bij het nieuwe college geagendeerd 
moeten worden. De huidige marktomstandigheden maken deze discussie alleen maar 
urgenter omdat we enorme prijsstijgingen zien bij bijvoorbeeld schoonmaakkosten en 
beveiliging.  

Het incidentele tekort op de aanloopkosten vanwege corona wordt afgedekt met de in 2021 
gevormde bestemmingsreserve van € 125.000. 

Aanvulling vooruitblik 

Al eerder gaven wij in onze meerjarenbegroting ontwikkelingen aan die een negatief effect 
kunnen hebben op de resultaten van de activiteiten: 



• Onzekerheid hoe het aanbod van met name buitenlandse artiesten zich gaat 

ontwikkelen in verband met (reis)beperkingen ten gevolge van de Covid 19 

pandemie.  Ook met betrekking tot de bezoekersaantallen is veel onzekerheid. Wij 

zijn dan ook terughoudend geweest in de aantallen en de groei. 

• Ten gevolge van de Covid pandemie verwacht de sector een tekort aan geluids- en 

lichttechnici, beveiligers en schoonmaakbedrijven wat een prijsopdrijvend effect zal 

hebben.   

• Al eerder is gebleken dat de inzet van vrijwilligers lastiger wordt. Zeker bij 

dansavonden verwachten wij een probleem met de invulling. Om dit op te vangen is 

rekening gehouden met betaalde diensten bij de dansavonden. Voor alle activiteiten 

worden voortaan opgeleide betaalde floormanagers ingezet wat effect heeft op de 

personeelsuitgaven. 

Nu we een paar maanden verder zijn blijkt dat de personeelstekorten in de sector groot zijn, 
waardoor de tarieven van security en horecapersoneel hoger zijn dan begroot. Tussen de 
activiteiten blijkt dat er schoongemaakt moet worden, dit lukt niet in de nachten zelf en 
hiervoor hebben we een professioneel schoonmaakbedrijf moeten inhuren. Ook blijkt de 
gedeeltelijke detachering van de directie niet werkbaar te zijn; er zijn meer uren nodig om 
nieuw personeel te coachen de uitdagingen van corona, zakelijke verhuur op te pakken en 
de profilering van de nieuwe zaal in goede banen te leiden.  
Voor 2022 kunnen de negatieve financiële gevolgen hiervan naar verwachting voldoende 
gedekt worden uit de opgebouwde algemene reserve. 
Voor de jaren erna gaan we in 2022 de meerjarenbegroting opnieuw bijstellen en kijken waar 
nog mogelijke kansen liggen voor extra inkomsten om de kostenstijgingen af te dekken. 



2. Financiën

2.1 Balans per 31 december 2021 ( na resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa 1
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 96.298 100.212
Inventaris 59.537 49.972

155.835         150.184

Vlottende activa
Voorraden 2 80                   0

Vorderingen 3
Handelsdebiteuren -                     9.028

74.897               15.534
Overlopende activa 368.894             16.588

443.791 41.150

Liquide middelen 4 224.023         310.232

823.729 501.566

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen 5 353.664         186.948              

Langlopende schulden 6 73.087            81.334                 

Kortlopende schulden 7
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 8.247                 7.787                   
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 105.456             46.435                 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 13.529               7.883                   
Overlopende passiva 269.746             171.179              

396.978         233.284              

823.729         501.566              
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2.2 Staat van baten en lasten 2021

Saldo 2021 Budget 2021 Saldo 2020
€ € €

Baten

8 93.413                 374.000              152.375                      
Subsidiebaten 9 642.293              475.000              510.409                      
Sponsorbijdragen 10 -                       15.000                 -                               
Overige baten 11 643                      6.600                   2.207                           

736.349              870.600              664.991                      

Lasten

Kostprijs omzet 12 2.101                   60.400                 19.128                        

Personeelskosten 13 188.417              375.132              262.413                      
Afschrijvingen 14 16.612                 5.000                   10.106                        
Overige bedrijfskosten 15 220.538              423.488              229.403                      

425.567              803.620              501.922                      

Saldo voor financiële baten en lasten 308.681              6.580                   143.941                      

Financiële baten en lasten 16 -6.965                 -6.500                 -6.756                         
Resultaat 301.716              80                        137.185                      

Resultaatbestemming: toevoeging overige reserves 76.716                 80                        2.185                           
Resultaatbestemming: toevoeging bestemmingsreserves 225.000 0 135.000

301.716              80                        137.185                      

Baten als tegenprestatie voor de levering van de producten 
en/of diensten
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2.3 Kasstroomoverzicht 2021

€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo voor financiële baten en lasten 308.681         219.163              
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 16.612            10.285                 
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden -80                  9.787                   
Mutatie vorderingen -402.641        11.413                   
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
Subsidies investeringen 280.000         
kortlopend deel van de langlopende schulden) 163.234         77.786                 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 365.806              328.434                      
Betaalde interest -6.965             -6.756                 
Kasstroom uit operationele activiteiten 358.841              321.678                      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -437.263             -78.855                       
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing schulden aan kredietinstellingen -7.787                 -7.353                         

-86.209               235.470                      

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 310.232              74.762                        
Mutatie geldmiddelen -86.209               235.470                      
Geldmiddelen per 31 december 224.023              310.232                      

20202021
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2.4 Algemeen
Activiteiten en vestigingsadres
De activiteiten van Stichting poppodium Nieuwe Nor (geregistreerd onder KvK-nummer 41070318),
statutair gevestigd te Heerlen (feitelijk gevestigd op Pancratiusstraat 30 te Heerlen) bestaan
voornamelijk uit:
- het instandhouden van een poppodium en een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
samenwerken;
- het stimuleren van popmuziek, artiesten, kunst en cultuur in de regio Parkstad;
- het organiseren van of meewerken aan evenementen en/of festivals in de regio Parkstad;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Continuiteit
De stichting heeft in het boekjaar 2021 en 2022  te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft
geresulteerd in een omzetdaling (met name door het niet kunnen houden van publieksevenementen),
waarbij een groot gedeelte van de kosten toch doorliep. De Stichting heeft deze situatie onderkend en 
heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden (hierbij rekening houden met de
mogelijke effecten van de in 2022 gerealiseerde nieuwbouw).

Alhoewel hieruit in beginsel onzekerheid voortvloeit omtrent de continuiteit van de Stichting, zijn wij
van mening dat (mede door de overheidssteun) de jaarrekening  op grond van de regels in het
verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuiteitsveronderstelling. 
De grondslagen voor de jaarrekening zijn derhalve op continuiteitsbasis opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640, "organisaties zonder winststreven".

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van Stichting poppodium Nieuwe Nor zich over verschillende zaken een oordeel vormt,
en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening
houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
Eventueel ontvangen subsidiebedragen worden in mindering gebracht op de aanschaffingswaarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van
de FIFO-methode (first in, first out) dan wel lagere marktwaarde voorzover nodig onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
meestal gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de 
winst- en verlies rekenign als intreslast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief
transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende
schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Inkoopwaarde omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten.
De inkoopwaarde van de omzet bevat de directe inkoopwaarde van de verkochte en geleverde
goederen en worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin de daarmee verband
houdende omzetten in aanmerking worden genomen.

Pensioenen
Stichting poppodium Nieuwe Nor heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -lasten van banken, leningen en rekeningen-courant.

Belastingen
De stichting is voor de vennootschapsbelasting niet belastingplichtig.
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA
1. Materiele vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en- 
terreinen Inventaris Totaal

€ € €
Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 449.835 159.657 609.492
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -349.623 -109.685 -459.308

100.212 49.972 150.184

Mutaties
Investeringen -                  437.263 437.263
Ontrekking via bestemmingsreserve -                  -135.000 -135.000
Subsidie gemeente Heerlen (a) -                  -280.000 -280.000
Afschrijvingen -3.914 -12.698 -16.612

-3.914 9.565 5.651

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 449.835 596.920 1.046.755
Cumulatieve ontrekking bestemmingreserve -                  -135.000 -135.000
Cumulatieve subsidies materiele vaste aktiva -                  -280.000 -280.000
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -353.537 -122.383 -475.920
Boekwaarde per 31 december 2021 96.298 59.537 155.835

Afschrijvingspercentages %

Bedrijfsgebouwen en - terreinen 0,87
Inventaris 10-20

(a) De ontvangen subsidie Gemeente Heerlen inzake Coronasteun van € 280.000 is na overleg met de 
Gemeente in mindering gebracht op de investering in licht en geluid in 2021.
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VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ €

2. Voorraden
Drank en emballage 80                        0

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

3. Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren -                       9.028                           
Voorziening dubieuze debiteuren -                       -                               

-                       9.028                           

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 74.897                 15.534                        

Overlopende activa
Nog te  factureren omzet 7.381 -                               
Huur 4.055                   3.948
Verzekeringen 3.573                   3.393
Subisdies 344.082              4.814                           
Diversen 1.205                   498                              
Waarborgsommen 739 739
Gages 3.200                   -                               
Commissies 1.875                   -                               
Pensioenlasten 2.784                   3.196

368.894              16.588

4. Liquide middelen
Rabobank 45.559                 6.622
Rabobank bedrijfsspaarrekening 180.000              305.000
Kas 761                      983
Gelden onderweg -2.297                 -2.373

224.023              310.232
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PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020

€ €
5. Eigen vermogen

Stichtingsvermogen
Saldo begin boekjaar 51.948                 49.763                        
Resultaat boekjaar 301.716              137.185                      
Bestemmingsreserve Investeringen 2021 -                       -135.000                     
Bestemmingsreserve Investeringen 2022 -100.000             -                               
Bestemmingsreserve negatieve exploitatie 2022 -125.000             -                               

128.664              51.948                        

Bestemmingsreserve investeringen 2021
Stand per 1 januari 135.000              -                               
Onttrekking in verband met verrekening investeringen 2021 -135.000             
Toevoeging boekjaar -                       135.000                      

-                       135.000                      

In overleg met de Gemeente Heerlen is besloten de bestemmingsreserve welke gevormd is in 2020,
te verrekenen met investeringen gedurende 2021 (ten behoeve van diverse inventaris voor de nieuwbouw).

Bestemmingsreserve investeringen 2022
Stand per 1 januari -                       -                               
Toevoeging boekjaar 100.000              -                               

100.000              -                               

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen welke in 2022 nog gedaan worden ten behoeve
van diverse inventaris voor de nieuwbouw.

Bestemmingsreserve negatieve exploitatie 2022
Stand per 1 januari -                       -                               
Toevoeging boekjaar 125.000              -                               

125.000              -                               

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het kunnen opvangen van het verwachte negatieve exploitatie-
saldo over 2022.
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6. Langlopende schulden 

Lening o/g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Stand per 1 januari 89.121                 96.474                        
Aflossing -7.787                 -7.353                         
Stand per 31 december 81.334                 89.121                        
Aflossingsverplichting komend boekjaar -8.247                 -7.787                         
Langlopend deel per 31 december 73.087                 81.334                        

Het rentepercentage bedraagt 5,90%. Van het restant van de lening per 31 december 2021 heeft een
bedrag van € 43,374 een looptijd langer dan vijf jaar.

7. Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Leningen 8.247                   7.787                           

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 105.456              46.435                        

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 13.529                 7.883                           

Overlopende passiva
Vakantieverplichting 11.531                 9.317                           
Vooruitontvangen recettes 21.815                 11.750                        
Overige te betalen kosten 3.194                   2.553                           
Vooruitontvangen subsidies 224.310              147.180                      
Vooruitontvangen Parkstad Popstad Talent 8.513                   -                               
Fooienpot 383                      379                              

269.746              171.179                      

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan voor onbepaalde tijd terzake van
huur van bedrijfsruimte (€ 57.324 inclusief BTW per jaar).
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Saldo 2021 Begroot 2021 Saldo 2020

€ € €

Omzet Horeca 3.879                   182.000 42.200                        
Dienstverlening 87.269                 -                       73.867                        
Recettes -115                     160.000 48.429                        
Garderobe 224                      10.000 2.322                           
Verhuur 4.911                   22.000 10.909                        
Brutomarge projecten -2.755                 -                       -25.352                       

93.413                 374.000              152.375                      

9. Subsidiebaten
Subsidie gemeente Heerlen 451.000              450.000              451.000                      
Overige subsidies 21.814                 25.000                 19.414                        
Ontvangen TVL uitkeringen 169.479              -                       35.995                        
Ontvangen TOGS uitkeringen -                       -                       4.000                           

642.293              475.000              510.409                      

10. Sponsorbijdragen
Sponsoring -                       15.000 -                               

11. Overige baten
Diversen 643                      6.600                   2.207                           

12. Kostprijs van de omzet
Inkoopwaarde 2.101                   60.400                 19.128                        

13. Personeelskosten
Lonen en salarissen 117.950              361.132              180.693                      
Sociale lasten 32.684                 -                       42.050                        
Pensioenlasten 22.839                 -                       25.143                        
Overige personeelskosten 14.944                 14.000                 14.527                        

188.417              375.132              262.413                      

Lonen en salarissen
Bruto lonen 226.549              361.132              264.107                      
Voorziening vakantiegeld 2.214                   -                       -2.738                         

228.763              361.132              261.369                      
Ontvangen NOW uitkeringen -110.813             -                       -80.676                       

117.950              361.132              180.693                      

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten 32.684                 -                       42.050                        

Pensioenlasten
Pensioenlasten 22.839                 -                       25.143                        

8. Baten als tegenprestatie voor de levering van de 
producten en/of diensten

Pagina 27



Saldo 2021 Begroot 2021 Saldo 2020
€ € €

Overige personeelskosten
Inhuur personeel 4.817                   -                       3.400                           
Reis- en verblijfkosten 3.781                   3.500                   3.577                           
Cursuskosten 446                      -                       550                              
Werkkosten 5.900                   -                       7.000                           
Overige personeelskosten -                       10.500                 -                               

14.944                 14.000                 14.527                        

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 waren 4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 5).

14. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.914                   -                       3.914                           
Inventaris 12.698                 5.000                   6.192                           

16.612                 5.000                   10.106

15. Overige bedrijfskosten
Huisvestigingskosten 61.218                 78.138                 59.330                        
Programmering 20.105                 130.000              47.768                        
Productiekosten 40.697                 128.400              64.060                        
Verkoopkosten 53.886                 47.000                 12.192                        
Algemene kosten 44.632                 39.950                 46.053                        

220.538              423.488              229.403                      

Huisvestigingskosten
Huur onroerende zaak 47.375                 45.938 35.145                        
Gas, water en elektra 6.325                   17.200 14.782                        
Onderhoud onroerende zaak 209                      5.000 971                              
Onroerendezaakbelasting 2.356                   1.000 2.295                           
Schoonmaakkosten 792                      6.000 2.033                           
Beveiliging 4.161                   3.000 4.104                           

61.218                 78.138                 59.330

Programmering
Gages 19.584                 110.000 44.712                        
Commissie 53                        10.000 754                              
Programmakosten 468                      10.000 2.302                           

20.105                 130.000              47.768                        
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Saldo 2021 Begroot 2021 Saldo 2020
€ €

Productiekosten
Buma optredens -99                       7.000                   8.358                           
Horecabenodigheden -1.009                 2.000                   2.405                           
Diensten derden 5.352                   30.000                 10.709                        
Kosten beveiliging -                       14.000                 5.835                           
Catering 659                      10.500                 2.621                           
Vergoeding vrijwilligers 7.345                   10.500                 8.245                           
Huur licht/ geluid 28.064                 50.400                 25.133                        
Onderhoud licht en geluid 365                      2.000                   754                              
Overigen 20                        2.000                   -                               

40.697                 128.400              64.060                        

Verkoopkosten
Public relations en marketing 53.886 47.000 12.192

Algemene kosten
Communicatiekosten 2.478                   3.050 3.490                           
Kantoorbenodigheden 1.750                   500                      540                              
Onderhoud inventaris 762                      500 805                              
Verzekeringen 6.181                   8.000 5.247                           
Kleine aanschaffingen 2.789                   500 50                                
Vergaderingen 279                      2.000                   1.063                           
Accountants- en administratiekosten 14.104                 7.500                   11.960                        
Advieskosten 8.657                   500                      5.559                           
Contributies en heffingen 7.516                   7.500                   9.669                           
Huur inventaris 147                      2.000                   2.111                           
Overige algemene kosten -31                       7.900                   5.559                           

44.632                 39.950                 46.053

Financiële baten en lasten

16. Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde rente bank -1.707                 -                       -1.064                         
Rente lening O/G -5.258                 -6.500 -5.692                         

-6.965                 -6.500                 -6.756                         

Ondertekening directie voor akkoord

………
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