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ONDERWERP

Popklimaat in Vlissingen en de Piek 

Geachte Raad

Ter uitvoering van de door Uw Raad op 1 maart 2018 aangenomen motie inzake tijdelijke 
verlenging van de activiteiten van de Piek is aan 
a) de Stichting Podium de Piek Vlissingen de toestemming gegeven om tot 1 september 
2019 gebruik te mogen maken van het pand aan de Hellebardierstraat als poppodium. 
b)  Onderzoeksbureau Lagroup de opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar het          
“bestaansrecht van popmuziek in Vlissingen”   
Vanaf oktober vorig jaar is de nieuwe Stichting bezig met het opzetten van een podium voor 
muzikale activiteiten voor jong en oud. Middels deze brief wordt u van het 
onderzoeksrapport en de activiteiten van de nieuwe Stichting op de hoogte gesteld. 

Onderzoek naar het bestaansrecht van popmuziekaanbod Vlissingen
Lagroup heeft het onderzoek afgerond naar het popklimaat in Vlissingen. De belangrijkste 
conclusie van Lagroup is, dat het huidige poppodium de Piek  op alle vlakken al langer niet 
meer voldoet aan de hedendaagse eisen en wensen van het publiek.  Alleen een nieuw
poppodium met een veel grotere capaciteit is volgens Lagroupe in staat om als stedelijk 
poppodium de noodzakelijke ambities te kunnen realiseren.
Op basis van de door ons geformuleerde onderzoeksopdracht heeft Lagroup onderzoek 
gedaan naar de vraag of er bestaansrecht is voor popmuziekaanbod in Vlissingen. Indien dit 
bevestigend is, hoe zou dat aanbod er in Vlissingen dan uit moeten zien? Tevens moest er 
worden ingegaan op de culturele, economische en toeristische waarde voor Vlissingen en 
zijn inwoners. Onderzoeksbureau Lagroup heeft op een deskundige wijze inzicht gegeven in 
de hedendaagse betekenis van popmuziek voor een stad en in het bijzonder voor 
Vlissingen. 
Uitvoerig wordt Vlissingen en de huidige Piek vergeleken met andere vergelijkbare steden in 
Nederland en is de conclusie dat belangstelling voor popmuziek in Vlissingen niet anders is 
dan elders. Lagroup geeft aan, dat de potentiele doelgroep voor poppodia in de afgelopen 
decennia zeer sterk in omvang is gegroeid. Ouder wordende liefhebbers haakten niet af en 
de poppodia slagen er nog steeds in jonge aanwas aan zich te binden. Popmuziek is 
tegenwoordig van alle leeftijden. De reactie van de poppodiumsector was (ver)nieuwbouw 
en schaalvergroting, mede onder druk van veranderde wensen en eisen van het publiek en 
toenemende regelgeving van overheden. 
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Het huidige poppodium de Piek is met zijn capaciteit, kwaliteit van de voorziening en 
professionaliteit inmiddels ver achterop geraakt met de rest van Nederland door de 
ontwikkeling van schaalvergroting, vernieuwing en professionalisering in de 
poppodiumsector de afgelopen decennia. Alleen een nieuw popodium met een grotere 
capaciteit is in staat, aldus Lagroup, om als stedelijk poppodium noodzakelijke acties te 
realiseren. De belangrijkste conclusie/aanbeveling van Lagroup is, dat als Vlissingen de 
ambitie heeft een passend nieuw poppodium te realiseren dan is de enige oplossing een 
gezamenlijk popodium voor het stedelijke werkgebied Middelburg/Vlissingen.  

Het definitieve rapport onder de titel “Bestaanrecht popmuziekaanbod Vlisisngen” treft u als 
bijlage bij deze brief aan. 

De nieuwe Stichting Podium de Piek Vlissingen
Vanaf oktober vorig jaar heeft de nieuwe stichting een gevarieerde programmering tot stand 
gebracht voor jong en oud, waarbij men zich niet alleen richt op popmuziek sec. Men zette 
een breder muziekaanbod neer, de Stichting richt zich op het aanboren van een nieuw 
talent. Meerder activiteiten zijn ook voor kinderen en jongeren bedoeld, waarbij vooral wordt 
ingezet op talentontwikkeling. Voor de nieuwe stichting zijn ook educatieve activiteiten 
belangrijk. Men probeert in te spelen op provinciale (proeftuin muziek Zeeland) en landelijke 
initiatieven (meer muziek in de klas). Men biedt Vlissingen een broedplaats aan waar volop 
kan worden geëxperimenteerd. Er is sprake van een grote inzet van vrijwilligers. Steeds 
meer is men in staat een gevarieerder publiek aan te spreken. In totaal stonden de eerste 5 
maanden meer dan driehonderd muzikanten/artiesten op het podium.
Voor een uitvoerige weergave van de activiteiten van de afgelopen periode, verwijzen wij u 
naar de bijlagen bij deze brief.

Waarneming 
Op basis van het bovenstaande  kan het volgende worden vastgesteld.
De stichting Podium de Piek Vlissingen is in staat gebleken in korte tijd op een 
aansprekende en vernieuwende manier in Vlissingen zich te manifesteren als een podium 
waar (pop)muziek en cultuur wordt geproduceerd en geconsumeerd, met inzet van veel  
enthousiaste vrijwilligers. Men realiseert zich dat men niet kan voldoen aan de hedendaagse 
kwalitatieve en kwantitatieve eisen die aan een poppodium sec worden gesteld. 
Wil men in het hedendaagse dynamische circuit goed, professioneel en financieel 
verantwoord  meedraaien, dan moet men de beschikking hebben over een ruimte/podium 
die groter is, dan de huidige capaciteit van maximaal 180 (staan)plaatsen in een goed 
geoutilleerd gebouw en als het kan bijbehorende sfeer. Aansprekende groepen en acts 
(nationaal en internationaal) worden alleen aangeboden aan podia die een bepaald volume
(minstens 400 plaatsen) als podium in een eigen karakteristieke ruimte bieden. Zie hiervoor 
verder de bevindingen uit het Onderzoeksrapport.

Poppodium “De Spot” in Middelburg voldoet hier wel aan en als er een poppodium op 
stadsgewestelijke/Walcherse schaal wordt gewenst, spreekt het rapport zelfs over een 
podium die idealiter dan een omvang  van 700 a 800 plaatsen zou moeten hebben. In  het 
rapport wordt dan ook aanbevolen om voor een eigentijds popodium de samenwerking te 
zoeken met Middelburg. Omdat die gemeente al de beschikking heeft over een tamelijk 
goed functionerend poppodium (zowel in ruimtelijke als in programmatische zin) is het niet 
reëel te verwachten dat de gemeente Middelburg wenst te investeren in een nieuw podium 
overeenkomstig de omvang zoals door Lagroup wordt gesteld. Evenmin mag van de 
gemeente Vlissingen (in de huidige financiele situatie) worden verwacht, dat er gelden 
worden vrijgemaakt voor het  mede realiseren van een stadsgewestelijk/Walchers 
poppodium. De huidige “De Spot” functioneert en kan de Walcherse markt goed bedienen. 
De Stichting Podium de Piek Vlissingen ziet het podium in de Hellebardierstraat, waar men 
nu ( muziek)activiteiten uitvoert, niet meer als een “echt” poppodium. Daarvoor is de 
capaciteit te klein en is de kwaliteit van het gebouw te ondermaats.
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Niettemin slaag men er in met de mogelijkheden die er nog wel zijn en met gebruikmaking 
van de faciliteiten die het pand aan de Hellebardierstraat nog wel heeft, een product te 
maken, dat in cultureel opzicht voor Vlissingen nu een meerwaarde heeft. De Stichting weet 
het oude concept om te vormen tot een nieuw concept, waardoor een breder publiek het 
podium weet te vinden. Ook richt men zich duidelijk op muziekeducatie.

Geen blijvende plaats in de Hellebardierstraat
De Stichting “Podium de Piek” wil de programmering, zolang het pand nog beschikbaar blijft, 
tijdelijk in de Hellebardierstraat laten plaatsvinden. Zoals bekend was één van de 
aanbevelingen in het zogenaamde Newae-advies om het pand Hellebardierstraat af te 
stoten en is inmiddels door ons besloten om het pand  te gaan verkopen. Het op termijn te 
verkopen pand maakt onderdeel uit van het proces van het inmiddels vastgestelde 
Uitvoeringsplan Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. De verwachting is, dat 
dit proces  nog  enige tijd in beslag zal nemen. In de tussentijd kan de Stichting gebruik 
blijven maken van het pand en bieden wij de Stichting een huurcontract met een looptijd tot 
uiterlijk 1 september 2021. 
De huidige bruikleenovereenkomst loopt per 1 september a.s. af. De gemeente Vlissingen 
heeft de afgelopen jaren drastisch bezuinigd op cultuur met als consequentie dat instellingen 
en organisaties niet meer structureel worden gesubsidieerd. Ondanks die bezuinigingen zijn 
er initiatieven in de stad ontstaan, die zonder subsidie (in sommige gevallen met steun uit 
het zogenaamde Aanjaagfonds Cultuur) hun activiteiten uitvoeren. In het afgelopen jaar is 
de Stichting in de gelegenheid gesteld met steun van de gemeente het initiatief op te zetten 
en verder uit te bouwen. Gebleken is dat men hiertoe in staat is. De Stichting heeft voor dit 
jaar en het komend jaar een begroting opgesteld (zie bijlage).

De toekomst
Intussen zal de Stichting moeten nagaan waar men de activiteiten, in het geval de 
Hellebardierstraat niet meer beschikbaar, is in de toekomst, wil gaan uitvoeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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Inleiding 
 

  

Hoofdstuk 1 

Foto: website Partyflock 
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1.1 Inleiding 
 

In Vlissingen – 44.000 inwoners, waarvan ruim 33.000 in Vlissingen zelf – is 

poppodium De Piek, destijds begonnen als jongerencentrum, al circa 50 jaar 

actief. Het poppodium heeft één popzaal met een stacapaciteit van 180 personen. 

De Piek huist in een oud, oorspronkelijk niet als poppodium gebouwd gebouw in 

het centrum van Vlissingen. Er is sprake van achterstallig en een slechte staat van 

onderhoud. De inrichting en (publieks- en artiesten)faciliteiten van het poppodium 

zijn al lang niet meer van deze tijd. 

De exploitant van het poppodium was tot medio 2018 Stichting Kunst en Cultuur 

Vlissingen – de Cultuurwerf. Men bood in 2017 zo’n 42 popconcerten en andere 

podiumactiviteiten aan per jaar, waar een circa 2.300 betalende bezoeken op af-

kwamen (gemiddeld 55 bezoekers per activiteit). De bezoekers van De Piek 

bestonden voor een belangrijk deel uit een kern van oudere bezoekers die De Piek 

al langere tijd bezoekt. Voor de poppodiumfunctie ontving de Cultuurwerf jaarlijks 

een gemeentelijke exploitatiesubsidie. Het poppodium werd gerund met een kleine 

betaalde directe personeelsformatie van 1,3 fte en veel vrijwilligers, en verder met 

backoffice ondersteuning vanuit de Cultuurwerf.  

De gemeente heeft mede vanwege haar artikel 12-status voor de beleidsperiode 

2014-2018 tot bijna de helft bezuinigd op het beleidsterrein cultuur. Onder meer is 

de volledige subsidie van de Cultuurwerf ingetrokken. Nadat in februari 2018 een 

reddingsplan van de Cultuurwerf voor De Piek is afgewezen door de gemeente, 

heeft de Cultuurwerf definitief besloten de exploitatie van De Piek stop te zetten 

ingaande het seizoen 2018-2019. Tegelijk is een initiatiefgroep opgestaan die de 

popactiviteiten in De Piek met een nieuw programmaconcept wil voortzetten. De 

gemeenteraad heeft op basis van het plan van deze initiatiefgroep besloten om het 

poppodium en de faciliteiten en apparatuur voor een jaar om niet aan hen te 

verhuren, tot 1 september 2019. De ‘nieuwe’ Piek krijgt geen exploitatiesubsidie en 

werkt volledig met vrijwilligers. Ondertussen wil de gemeente onderzoek doen 

naar het bestaansrecht van popmuziekaanbod in Vlissingen. Zij heeft daartoe 

lagroup gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. 

 

 

1.2 Vraagstelling 
 

De vraagstelling is als volgt geformuleerd. 
 

Onderzoek of er bestaansrecht is voor popmuziekaanbod in Vlissingen. Breng hiervoor 

eerst relevante contextinformatie in beeld en geef met een onderbouwde analyse van de 

resultaten hiervan, met de visies van stakeholders en met inbreng van eigen expertise 

aan of er – al dan niet in samenwerking – bestaansrecht is voor popmuziekaanbod in 

Vlissingen. En zo ja, hoe dat popmuziekaanbod er dan – op een aantal 

hoofdkenmerken – uit zou kunnen zien. Geef daarbij ook aan wat in algemene en 

kwalitatieve termen de culturele, promotionele, economische en toeristische waarde is 

voor Vlissingen en zijn inwoners. Doe tot slot aanbevelingen voor het vervolg. 

 

Bij deze vraagstelling zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

• Wij hebben de belangstelling van doelgroepen voor popmuziekaanbod in 

Vlissingen geanalyseerd op basis van onder meer informatie over 

popmuziekaanbod en -vraag op landelijk niveau, over poppodia in met 

Vlissingen/Walcheren meest vergelijkbare gemeenten en op basis van onze 

expertise. Publieksonderzoek in Vlissingen en omgeving heeft geen deel 

uitgemaakt van de opdracht. 

• Bij het popmuziekaanbod waarvoor bestaansrecht blijkt, gaan we bij de 

invulling in op zowel een verschijningsvorm als poppodium als op een vorm 

zonder eigen gebouw. Daarbij maakt het eventuele aanbod van oefenruimten 

ook deel uit van het popmuziekaanbod. 

• Met onze rapportage kan de gemeente een go/no go-besluit nemen. Bij een ‘go’ 

zal een nadere studie met conceptontwikkeling voor het gewenste 

popmuziekaanbod en een haalbaarheidsstudie hiernaar nodig zijn (met onder 

meer consequenties voor investering en subsidiëring) . Deze aanvullende 

studie maakt geen deel uit van het huidige onderzoek.  
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1.3 Uitvoering onderzoek 
 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het daarvoor opgestelde plan van aanpak, 

dat wij hierna schematisch weergeven. 

 

 

1.4 Risico’s en verantwoordelijkheden 
Het onderzoek is uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van LAgroup bv. 

Het rapport en de bijlagen vormen een geheel. Indien het rapport ter beschikking 

wordt gesteld aan derden, dient dat in zijn geheel te geschieden. Bij het onderzoek 

en de samenstelling van dit rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht. Daarbij is 

uitgegaan van de waarheidsgetrouwheid van door de opdrachtgever en door 

derden verstrekte informatie. 
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Contextinformatie en analyse 
 

  

Hoofdstuk 2 

Foto: Dr. Jekyll treedt op in strandpaviljoen Panta Rhei. Website Panta Rhei  
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2.1 Inleiding 
 

De vraagstelling impliceert een vooral inventariserend onderzoek. Daarom hebben 

we allereerst informatie geïnventariseerd die in de context van het vraagstuk van 

belang is. Deze informatie zegt direct en indirect iets over het bestaansrecht van 

popmuziekaanbod in Vlissingen en is daarmee tegelijk onderbouwing daarvoor. 

We gebruiken deze informatie verder bij onze analyses over het bestaansrecht van 

popmuziekaanbod in het volgende hoofdstuk 3.  

 

Achtereenvolgens komen aan de orde de volgende onderwerpen: 

2.2 De stad en de rol van cultuur 

2.3 Waarden van het popmuziekaanbod voor een stad 

2.4 Trends vrijetijdsector 

2.5 Definitie begrip popmuziek  

2.6 Poppodiumsector – kenmerken, groei, positie en ontwikkelingen: facts en 

figures 

2.7 Hoofdkenmerken groot, middelgroot en klein poppodium in NL 

2.8 Poppodia in Zeeland, inclusief de ‘oude’ Piek 

2.9 Gemeentelijk cultuurbeleid en gesubsidieerde culturele infrastructuur 

2.10 Huidige popmuziekaanbod/popklimaat in Vlissingen 

2.11 Benchmark poppodia in met qua inwonersaantal vergelijkbare werkgebieden 

 

 

2.2 De stad en de rol van cultuur 
 

In 1913 woonde 10% van de wereldbevolking in steden, in 2013 was dat 50% en in 

2050 zal dat naar verwacht 75% zijn. Het benadrukken van de stijgende invloed 

van steden wint aan kracht, ook in Nederland. Onder meer via Agenda Stad, op 

basis waarvan de Raad voor Cultuur in zijn Cultuurverkenning en Agenda Cultuur 

zijn visie geeft op de stad. De Raad verwacht dat de profilering van steden verder 

doorzet en dat investeringen in de ontwikkeling van een sterke stad belangrijker 

zijn dan ooit. Daarbij is in diverse publicaties gesignaleerd dat het culturele aan-

bod de laatste decennia een steeds belangrijkere factor is geworden voor de aan-

trekkingskracht en economische vitaliteit van een stad.  

Cultuur is dus niet alleen belangrijk als intrinsieke waarde en als waardevol ele-

ment voor de persoonlijke ontwikkeling. Cultuur vergroot in toenemende mate ook 

de aantrekkelijkheid van een stad, en is daarmee een economische factor van 

belang. Met name hoogopgeleiden trekken naar een (oude) stad waar veel kunst 

en cultuur (en horeca) is. Zij besteden meer dan evenredig in de stad zelf, waar-

door ook de stedelijke bedrijvigheid en werkgelegenheid worden bevorderd, met 

name ook voor lager opgeleid personeel zoals in de horeca en detailhandel. En 

waar vroeger de arbeiders de fabriek volgden, vestigen zich nu bedrijven in het 

kielzog van de hogeropgeleiden die graag wonen in steden met een groot en 

gevarieerd cultureel aanbod: de kans om daar gekwalificeerd personeel te vinden is 

immers groter. En daarmee is de cultuur ook indirect een motor voor de stedelijke 

economie. Verder maken kunst en cultuur mensen trots op, en daarmee verbon-

den met hun stad, ook als ze geen gebruik maken van het culturele aanbod.  

 

Cultuur is tot slot het op een na belangrijkste criterium van de jaarlijkse woon-

aantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor Gemeenten, waarin de 50 grootste 

gemeenten (G50) op allerlei gebieden – waaronder dus cultuur – met elkaar 

worden vergeleken en van een rating worden voorzien. Vlissingen behoort met 

44.000 inwoners niet tot deze G50. De kleinste van de G50-steden is Bergen op 

Zoom met 66.000 inwoners. Het stedelijk gebied Middelburg-Vlissingen telt ruim 

92.000 inwoners, en zou daarmee qua inwonersaantal op de 33e plaats staan, net 

na de gemeente Sittard-Geleen.  

 

 

2.3 Waarden van het popmuziekaanbod voor een stad 
Hieronder geven we op hoofdlijnen en in kwalitatieve termen aan wat de culturele, 

economische, promotionele en toeristische waarde is van het popmuziekaanbod 

voor een stad. In algemene landelijke termen, maar dus ook voor Vlissingen en 

zijn inwoners. 
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Culturele waarde 

Begin 2018 is de geactualiseerde publicatie ‘De waarde van pop 2.0, de maat-

schappelijke betekenis van popmuziek’ verschenen. Deze publicatie is ontwikkeld 

door branchevereniging Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en 

de koepelorganisatie van provinciale poporganisaties POP.nl, in samenwerking 

met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een handreiking aan 

gemeenten voor een gemeentelijk popbeleid. 

Volgens deze publicatie is de culturele waarde van popmuziek samengevat:  

“Een levendige popcultuur is belangrijk voor het culturele klimaat, zorgt voor beleving 

en identiteit, trekt veel bezoekers en heeft een half miljoen actieve beoefenaars.” 

Meer specifiek zegt de publicatie over popmuziek en de culturele waarde: 

“Popmuziek en popcultuur zijn identiteitsdragers voor jong en oud, maar ook voor een 

stad, streek of land. Ze zijn bovendien sterk verweven met het leven van alledag. De 

cultuur van de popmuziek staat dicht bij mensen en heeft een groot maatschappelijk 

draagvlak. Popmuziek hoor je overal: in winkels, tijdens commercials, in de rust van een 

voetbalwedstrijd of op braderieën. Muziek zegt iets over de schrijver, de vertolker, een 

land of een gebeurtenis en maakt deel uit van de gemeenschappelijke geschiedenis van 

de vertolker en de luisteraar. Popmuziek beeldt een verhaal uit in of met klanken en 

heeft zich ontwikkeld tot een in artistiek opzicht volwassen kunstuiting, die zowel de 

‘mainstream’ als de niches in de markt bedient. Het is een laagdrempelige schakel met 

andere disciplines en cultuuruitingen, van grafische vormgeving en beeldende kunst tot 

media, webdesign en mode.  

De culturele waarde van popmuziek blijkt ook uit het aantal actieve beoefenaars. Uit de 

Monitor Amateurkunst 2017 blijkt dat ruim 1,4 miljoen mensen popmuziek spelen en 

zingen. 67% van hen (940.000 mensen) doet dat meer dan twee uur per week. 

Musiceren is meer dan een vrijblijvende hobby: het is een belangrijke bron van emoties 

als geluk, voldoening, rust en creativiteit.  

De culturele waarde van de popsector wordt voortgebracht en uitgedragen via een 

stabiele infrastructuur van podia, festivals, bands, platenmaatschappijen en lokale en 

regionale media. Dat doen ze in samenwerking met vele andere lokale partners en 

initiatieven die bijdragen aan een levendig cultureel aanbod, waardoor ze elkaar 

aanvullen en versterken. De culturele waarde is de vereiste om ook de andere waarden 

te realiseren: diversiteit/inclusiviteit, talentontwikkeling/educatie en economie.”  

Economische waarde 

Volgens de eerder genoemde publicatie ‘De waarde van pop 2.0’ is de economi-

sche betekenis van popmuziek samengevat: 

“Popcultuur en popmuziek genereren economische waarde, door bezoek aan concerten 

en horeca, werkgelegenheid in de sector en lokaal bedrijfsleven, dragen bij aan een 

florerende lokale creatieve economie en maken een stad aantrekkelijk.”  

De economische waarde van de pop bestaat volgens de publicatie uit de volgende 

onderdelen: 

• directe en afgeleide inkomsten: vergeleken met bijvoorbeeld theatervoor-

stellingen trekken popconcerten grotere aantallen bezoekers die voor of na hun 

bezoek ook elders in de gemeente hun geld besteden. De horeca profiteert van 

culturele voorzieningen in de buurt. Het café- en restaurantbezoek rond een 

concertbezoek speelt een belangrijke rol in de bijdrage aan de lokale horeca en 

economie van iedere gemeente. LAgroup heeft in 2016/2017, in opdracht van de 

gemeente Den Haag, onderzoek verricht  naar de economische impact van de 

popmuziek in die stad. Enige cijfers: de directe, afgeleide en indirecte bestedin-

gen bedroegen totaal € 57 miljoen in 2016. Waarvan € 27 miljoen economische 

impact aan bestedingen in de stad die er niet zouden zijn geweest wanneer de 

popmuziek er niet zou zijn. Deze impact komt dus vooral van de bestedingen 

van bezoekers van buiten Den Haag; van de bezoekers vanuit Den Haag wordt 

immers aangenomen dat zij hun geld alternatief in de stad besteden. 

• Pop als aantrekkingskracht: een goede culturele infrastructuur, waar pop-

muziek deel van uitmaakt, versterkt het culturele profiel van een gemeente, 

waardoor het een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt én blijft voor bedrijven 

en hoogopgeleiden; de koopkracht van de bewoners stijgt, vergrijzing wordt 

opgevangen en leegloop door jongeren voorkomen. Podiumkunsten zijn onder-

deel van de woonattracties die samen een aantrekkelijke stad vormen.  

• Verbinding door pop: een goed kunstklimaat met oog voor vernieuwing en 

talentontwikkeling, onder andere op het gebied van popmuziek, draagt bij aan 

een dynamisch imago van een gemeente en kan daardoor vooral jonge mensen 

en creatievelingen langer aan een gemeente binden of juist aantrekken. Is er 

ook een hogeschool of universiteit aanwezig, dan wordt de stad ook aantrekke-
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lijker voor studenten. Voor bewoners biedt cultuur genot, het stimuleert de 

creativiteit en daarmee het vermogen om met creatieve en innovatieve 

oplossingen in te spelen op veranderingen. Cultuur verbreedt de horizon van 

burgers, kan ze trots maken op hun woonplaats, geeft hun wijk een goed imago 

en biedt zingeving.  

• Popmuziek als culturele identiteit: popmuziek hoort, hoe groot of klein ook, bij 

de culturele identiteit van een stad of regio. Bekende artiesten uit de regio zijn 

een punt van identificatie en onderscheid en kunnen een bron zijn van trots op 

de eigen regio of stad, een voorwaarde om aantrekkelijk te zijn als stad. 

Voorbeelden zijn Bløf voor Vlissingen en Racoon voor Goes. 

• Werkgelegenheid: veel plekken waar af en toe popconcerten worden georgani-

seerd, werken met vrijwilligers. Ook veel professionele poppodia werken met 

vrijwilligers. In 2016 waren er 7.348 mensen werkzaam bij de VNPF-poppodia, 

waarvan 59% als vrijwilliger.  

• Creatieve bedrijvigheid, innovatie: de subsidies van gemeenten voor de pop-

sector zijn zowel investeringen als innovatiesubsidies: met relatief weinig geld 

en samen met creatieve partners in de gemeente worden projecten en nieuw 

aanbod tot stand gebracht. Creatieve bedrijvigheid en innovatiekracht zijn 

belangrijk voor steden en regio’s.  

 

Promotionele waarde 

De promotionele waarde blijkt feitelijk uit de voorgaande waarden, die in grote lijn 

als volgt kunnen worden samengevat: de stad wordt/is woonaantrekkelijk door zijn 

culturele infrastructuur, vooral voor hoger opgeleiden. De culturele stad oefent 

aantrekkingskracht uit op bedrijven en (potentiële) inwoners. Daarmee worden de 

economische bedrijvigheid en de koopkracht van inwoners gestimuleerd. De stad 

kan zich als zodanig promoten. 

 

Toeristische waarde 

Toeristen komen in het algemeen niet voor zaken die ze in hun eigen stad ook 

hebben. Dan gaat het doorgaans om de podiumkunsten, waaronder de pop-

muziek, die ze in hun eigen stad ook hebben en waarvan de programmering 

landelijk voor een belangrijk deel overlapt. De toeristische waarde voor de stad van 

een poppodium is dus beperkt, temeer omdat in het zomerseizoen de program-

mering van podiumkunsthuizen meestal stil ligt. Voor popfestivals (met grotere 

namen) geldt wel een toeristische waarde, maar meestal voor de toerist die toch al 

komt. 

 

 

2.4 Enige trends vrijetijdsector 
 

We benoemen hier enige trends in de vrijetijdsector, waartoe ook de culturele 

sector behoort. Specifieke poptrends komen in de paragraaf hierna aan de orde. 

 

Vele decennia lang besteedden Nederlanders meer tijd aan verplichtingen zoals 

werk, zorg voor het gezin en studie en minder aan vrije tijd (minder dan drie uur 

per week). Vanaf 2005 nam het totaal aan vrije tijd voor het eerst in een lange tijd 

toe. Daarbinnen is een toenemend aantal anderhalf- en tweeverdieners met veel 

verplichtingen en een (relatief) hoog gezinsinkomen die hun vrije tijd zo efficiënt, 

waardevol en intensief mogelijk besteden. 

 

Er is een verschuiving van vrije tijd buitenshuis naar vrije tijd binnenshuis, zoals 

tv-kijken, lezen, smartphone/internetten en gamen. Anderzijds zien we dat consu-

menten op zoek zijn naar verrijkende (en unieke) ervaringen en belevenissen. Het 

culturele aanbod speelt daarop in met thematisering en festivals met cross-overs, 

multidisciplinaire programmering, op wisselende plekken binnen en buiten de 

muren van culturele instellingen.  

 

De vrijetijdssector, waarin ook de cultuur opereert, is een verdringingsmarkt. Het 

aanbod is veel sterker gegroeid dan de hoeveelheid tijd en geld die consumenten 

kunnen besteden. Aanbieders moeten dus harder werken om op te vallen, klanten 

aan te trekken en die aan zich te binden. 

 

We communiceren non-stop met elkaar via onze smartphones en hebben zo con-

stant toegang tot (sociale) media, informatie en netwerken. De reële en virtuele 
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werelden raken steeds verder met elkaar verweven. We besteden ook steeds meer 

tijd aan onze smartphone, ten koste van onder meer de andere vrijetijdbesteding. 

 

De hoeveelheid informatie die ons via internet en sociale media bereikt, zorgt voor 

een overvloed. De consument heeft behoefte om de informatie door kenners in 

onderlinge samenhang te laten plaatsen en van duiding te laten voorzien.  

 

Er is een snel veranderend medialandschap en een daarmee veranderende 

beleving van popcultuur: een grotere beschikbaarheid van on demand uitingen op 

verschillende platforms zoals streaming muziekdiensten Spotify en Tidal, concer-

ten/documentaires via Netflix en ‘live’ concerten in bioscopen. Millennials en 

jongere generaties gaan actief op zoek naar wat zij willen zien, horen en ervaren. 

 

 

2.5 Definitie begrip popmuziek 
 

Het is van belang om duidelijk te hebben wat er onder popmuziek wordt verstaan 

en wat er wel en niet bij hoort qua (muziek)genres. Daarmee wordt helder waarop 

de beleidsnotitie wel en niet betrekking heeft. 

 

Popmuziek (populaire muziek of lichte muziek) is een verzamelnaam voor vele 

muziekstijlen. Kenmerk van popmuziek is dat een breed publiek toegang vindt tot 

de muziek. Er is dan ook geen helder afgebakende definitie van popmuziek.  

 

Wikipedia geeft bijvoorbeeld de volgende definitie: 

“Pop music is a genre of popular music that originated in its modern form in the United States 

and United Kingdom during the mid-1950s. The terms ‘popular music’ and ‘pop music’ are often 

used interchangeably, although the former describes all music that is popular and includes many 

styles. ‘Pop’ and ‘rock’ were roughly synonymous terms until the late 1960s, when they became 

increasingly differentiated from each other. 

Although pop music is seen as just the singles charts, it is not the sum of all chart music. Pop 

music is eclectic, and often borrows elements from other styles such as urban, dance, rock, Latin, 

and country; nonetheless, there are core elements that define pop music. Identifying factors include 

generally short to medium-length songs written in a basic format (often the verse-chorus 

structure), as well as common use of repeated choruses, melodic tunes, and hooks.”  

Klassieke muziek (of kunstmuziek of serieuze muziek) wordt gezien als de tegen-

hanger van pop- of populaire muziek, evenals volksmuziek (muziek die een rituele 

of functionele rol in culturen speelt). Muziektraditie en (moderne) muzikale 

vormen beïnvloeden elkaar en brengen een groot aantal hybride vormen voort die 

niet altijd in deze verdeling zijn in te passen. Wij hanteren de brede definitie, nl.:  
 

Popmuziek is alle muziekgenres met uitzondering van klassieke muziek en volksmuziek. 

De popmuziek wordt doorgaans in hoofdlijn onderverdeeld in concerten en dance. 

 

 

2.6 Popmuzieksector – kenmerken, groei, positie en ontwikkelingen: 
  

Achtereenvolgens laten we in deze paragraaf zien: 

• specifieke kenmerken popmuzieksector 

• groei poppodiumsector 

• ontwikkelingen en positie aanbod, vraag en financiën poppodiumsector: facts 

en figures 

 

Specifieke kenmerken popmuzieksector 

Van alle culturele sectoren is in de poppodiumsector de marktwerking het verst 

doorgevoerd. Dat komt onder meer omdat in tegenstelling tot andere podium-

kunstsectoren het aanbod (de acts) in de popmuziek niet wordt gesubsidieerd, de 

poppodia zelf relatief slechts beperkt zijn gesubsidieerd, en mede daarom de 

‘marktwaarde’ van de acts een belangrijk criterium is om deze te boeken. Dit geeft 

de poppodiumsector een heel eigen dynamiek van snelheid en flexibiliteit bij het 

aanbod en de marketing, zowel richting boekers als publiek. Het interessante 

aanbod van buitenlandse acts is schaars en om gegund te worden moet er – naast 

een grote(re) publiekscapaciteit – proactief, snel en flexibel gehandeld kunnen 

worden, bijvoorbeeld om snel een financieel bod op tafel te kunnen leggen. Dit zal 
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bij kleine en middelgrote poppodia nauwelijks voorkomen omdat deze podia door 

hun beperkte zaalcapaciteit schaarse acts niet kunnen boeken. De netwerkfunctie 

met boekers van acts is bij dit alles evenwel voor alle soorten podia cruciaal. 

 

De zaalcapaciteit is min of meer recht evenredig aan de ‘grootte’ van het aanbod 

dat geboekt kan worden, en is daarmee ook leidend voor de omvang van het 

publieksbereik; hoe ‘groter’ de band, hoe populairder bij het publiek, hoe groter 

het publieksbereik. Dit capaciteitsvraagstuk is dus cruciaal en essentieel voor een 

poppodium. De zaalcapaciteit bepaalt dus de (mogelijke en maximale) publieks-

ambitie en het werkelijke publieksbereik. Of andersom, de gewenste (maar, afhan-

kelijk van het werkgebied, eindige) publieksambitie bepaalt de zaalcapaciteit. 

 

In de popsector komen boekingen, anders dan bij de theaters, pas kort tevoren tot 

stand, waardoor ook de marketing en promotie kortetermijnwerk is. 

 

De andere kant van de medaille van de dynamische en – wat het aanbod betreft – 

marktgerichte popsector is dat de financiële risico’s in de poppodiumsector het 

hoogst zijn van alle culturele sectoren. Dat komt vooral doordat, vanwege de dyna-

miek en daarbij de soms snel vergankelijke populariteit van acts, het verwachte 

bezoekaantal soms moeilijk is te voorspellen, maar de geboden gage wél vast is. 

 

Verder is juist voor een poppodium belangrijk om een eigen gezicht, profiel en 

imago te hebben, zowel voor boekers, bands als voor het publiek. Ook is het voor 

een poppodium van groot belang dat het gelegen is binnen het uitgaanscircuit, 

met name voor de late dance/clubavonden. Het centrumgebied van een stad is de 

meest geschikte locatie voor een poppodium en vergroot het publieksbereik. 

 

Dit alles wat hiervoor is aangehaald, vergt een aan deze specifieke kenmerken 

aangepaste flexibele en slagvaardige organisatie en besturing, mede om de 

financiële risico’s zo goed mogelijk te kunnen beheersen.  

 

Groei poppodiumsector 

De poppodiumsector is de afgelopen decennia stormachtig gegroeid. Met name 

onder invloed van een groter en breder aanbod aan bands en de intrede en groei 

van de dance in de jaren 90 van de vorige eeuw. Met daarbinnen steeds meer 

bekende en bij het publiek populaire bands en dj’s. Dat lokte een steeds grotere 

vraag uit bij het publiek – het marktprincipe dat aanbod vraag schept, doet in de 

poppodiumsector meer dan evenredig opgeld. Een belangrijke ontwikkeling bij 

deze toenemende publieksvraag is ook geweest dat de potentiële publieksgroep 

steeds meer en in totaal zeer sterk in omvang is toegenomen; daar waar aanvanke-

lijk de poppodia – toen veelal jongerencentra – het domein waren van jongeren, is 

popmuziek tegenwoordig van alle leeftijden, van 12- tot 70-jarigen. De potentiële 

publieksgroep voor poppodia en het werkelijke publieksbereik zijn daardoor de 

afgelopen decennia verveelvoudigd. 

 

De popmuziek slaagt er nog steeds structureel in om instroom van onderaf – van 

jongeren – te genereren, terwijl ouder wordende jongeren en ook de ouderen, vaak 

niet afhaken. 

 

De reactie van de poppodia op de hierboven genoemde ontwikkelingen was een 

golf van nieuwbouw aan poppodia, vooral in de steden, gepaard gaande met een 

flinke schaalvergroting. Zo kon een plek worden gegeven aan de groei van het aan-

bod en de grotere bands en dj’s, en aan het daardoor steeds maar toenemende 

aantal bezoekers. Ook de veranderende wensen en eisen die het hedendaagse 

jonge en oudere publiek stelt aan de publieksfaciliteiten van poppodia en de toe-

nemende regelgeving vanuit de overheden, dwongen de poppodia tot vernieuwing. 

Daarbij was een serieuze ontwikkeling richting verdergaande professionalisering 

van de poporganisaties onontkoombaar. 

 

Aan Vlissingen is deze stormachtige ontwikkeling van de poppodiumsector geheel 

voorbijgegaan. Daar waar De Piek in de jaren 70 van de vorige eeuw – de begintijd 

van De Piek en van de popmuziek – een gerenommeerd poppodium was, waar ook 

bekende namen stonden, is het op dit moment een van de kleinste poppodia in 

Nederland, met een kleine publiekscapaciteit. Met alleen aanbod van ‘kleine(re)’ 
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en niche regionale en lokale bands, daardoor een zeer beperkt publieksbereik, en 

een huisvesting en faciliteiten die op alle fronten niet voldoen, onder meer niet aan 

de wensen en eisen van publiek en artiesten. 

 

Ontwikkelingen en positie aanbod, vraag en financiën poppodiumsector: facts en 

figures 
De hierna genoemde ontwikkelingen in de poppodiumsector zijn afkomstig van de 

Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), de brancheorganisatie van 

de sector. De VNPF heeft in 2015 een aantal trends (ook in cijfers) gepubliceerd. 

Dit palet aan trends is volgens deze samenstelling daarna niet meer geactuali-

seerd. Wel publiceert de VNPF ieder jaar basisgegevens van de poppodia. Waar 

aanwezig met betrekking tot de trends hebben wij de ontwikkeling van 2016 en 

2017 erbij vermeld. Daaruit blijkt, na een mindere periode tijdens de crisis, een 

(gedeeltelijk) herstel, waarschijnlijk vooral onder invloed van het einde van 

diezelfde crisis. 

 

De indeling van de poppodia in groot, middelgroot en klein die de VNPF hanteert, 

is gebaseerd op de bezoekcapaciteit van alle zalen van het poppodium tezamen:  

• groot poppodium  : publiekscapaciteit alle zalen groter dan 1.000 

  staplaatsen 

• middelgroot poppodium : tussen 400 tot 1.000 

• klein poppodium  : kleiner dan 400 

 

Programmering en publiek – aanbod en vraag 

• Om een indruk te krijgen van de omvang van de popmuzieksector van VNPF-

leden, de volgende totaalcijfers van 2017: 15.400 activiteiten met ruim 25.000 

acts en 5 miljoen bezoeken. Dit zijn dus alleen de poppodia die lid zijn van de 

VNPF (De Piek was en is geen lid). Dat is echter niet de hele popsector: die is 

flink omvangrijker inclusief de popfestivals, de grote concertzalen, de gespecia-

liseerde danceclubs en de (nagenoeg volledig Nederlandse) popoptredens in 

de theaters. 

• In 2017 betrof 64% van de popconcerten Nederlandse bands, en 36% buiten-

landse bands. Bij de dance was deze verhouding 84% - 16%. Deze verhou-

dingen zijn redelijk stabiel. De grote en kleine poppodia in de grote steden 

programmeren relatief meer buitenlandse acts. 

• In de periode 2007-2014 – min of meer de crisistijd – is een toename van het 

aantal concerten te zien geweest met ook relatief meer Nederlands aanbod. In 

die periode nam het aantal dance-activiteiten af. In 2016 is het aantal concerten 

verder, en bij de dance opnieuw gestegen.  

• In de crisistijd 2007-2014 was er een lichte stijging bij het aantal bezoeken van 

de concerten en een daling bij de dance. In 2016 is het aantal bezoeken van de 

concerten en dance tezamen toegenomen met meer dan 10%, in 2017 bedroeg 

de toename 1%. 

• De trend van aantallen activiteiten en publiek bij de VNPF-poppodia is na de 

crisistijd dus weer positief. 

• Hoe groter de acts, hoe groter de reisbereidheid. 

 
Financiën 

• Eigen inkomsten van een gemiddeld VNPF-poppodium: 
 

omvang poppodia 2017 

klein 61% 

middelgroot 67% 

groot 78% 

De eigen inkomsten zijn met name de kaartverkopen en de horeca. De rest van 

de totale inkomsten komt uit subsidies, met name van gemeenten. 

Hoe groter het poppodium, hoe hoger het absolute en relatieve aandeel aan 

eigen inkomsten. 

De Piek had als klein podium in 2017 slechts 37% eigen inkomsten (gebaseerd 

op de opgave van Cultuurwerf volgens welke het aandeel van de exploitatie-

subsidie voor De Piek € 115.000 bedroeg). Dit lagere aandeel eigen inkomsten 

bij De Piek komt door het, ook voor een kleinste van de kleine poppodia, lage 

aantal activiteiten en het zeer lage totale en gemiddelde publieksbereik (totaal 

2.300 betalende bezoeken, 55 gemiddeld per activiteit). 

• Het financiële dekkingsresultaat is een belangrijk kengetal en behelst in 

hoeverre de programmakosten van de artiesten worden gedekt door de op-
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brengsten uit kaartverkoop. Bij de verschillende omvangcategorieën van de 

VNPF-poppodia waren de dekkingsresultaten de afgelopen jaren als volgt: 
 

omvang poppodia 2017 

klein 70% 

middelgroot 91% 

groot 112% 

Bij een gemiddeld middelgroot poppodium (totale stacapaciteit tussen 400-

1.000 bezoekers) werd in 2017 gemiddeld de in de tabel genoemde 91% van de 

programmakosten van artiesten terugverdiend met de opbrengst van de kaart-

verkoop. Bij een klein poppodium werd in 2017 gemiddeld de in de tabel 

genoemde 70% terugverdiend. Bij De Piek werd waarschijnlijk een veel kleiner 

percentage van de programmakosten dan deze gemiddelde 70% terugverdiend 

met de opbrengst kaartverkoop.  

Dit alles betekent dat bij de grote poppodia de opbrengst kaartverkoop hoger is 

dan de programmakosten van de artiesten (ondanks veel hogere absolute 

bedragen aan gage voor de artiesten), dat bij middelgrote poppodia het 

podium toelegt op de opbrengst kaartverkoop, en bij kleine poppodia men nog 

meer toelegt. 

• In de periode 2007-2014 stijgen de huisvestingslasten fors door de al eerder 

genoemde schaalvergroting met nieuwbouw poppodia, en meer markt-

conforme huur. 

• In 2017 werd van het totaal aantal gewerkte uren bij alle VNPF-poppodia 

tezamen gemiddeld 71% verricht door betaalde medewerkers (in loondienst of 

ingehuurd). De rest van de gewerkte uren werd verricht door met name vrij-

willigers (bijna geheel op uitvoerende taken tijdens de activiteiten) en 

stagiaires. Ondanks dat de vrijwilligers een minderheid van de gewerkte uren 

voor hun rekening nemen – de 29% in 2017 – zijn zij in aantallen medewerkers 

wel in de meerderheid met 56% in 2017. 

Hoe groter het poppodium, hoe groter het aandeel uren door betaalde mede-

werkers. Hoe kleiner het poppodium hoe meer vrijwilligers er relatief (in 

aantallen verrichte uren door vrijwilligers) en absoluut (in aantallen 

vrijwilligers) worden ingezet. 

 

 

2.7 Hoofdkenmerken groot, middelgroot en klein poppodium in NL 
 

Voor een inzicht in hoe poppodia van verschillende omvang in Nederland eruit-

zien, hebben we de hoofdkenmerken geïnventariseerd aan de hand van drie 

voorbeelden: 

• een klein poppodium :  Brogum in Zierikzee 

• een middelgroot podium :  Gebouw-T in Bergen op Zoom 

• een groot podium :  Patronaat in Haarlem 

 

In de tabel hierna tonen we hoe deze poppodia er op hoofdkenmerken uitzien. Na 

de tabel volgt, waar relevant,  een toelichting. 
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Toelichting bij tabel van de poppodia groot, middelgroot en klein 

 

Bij de exploitatiesubsidies is de netto-subsidie de beste vergelijking 

Eerst een algemene opmerking vooraf over het vergelijken van de exploitatie-

subsidies tussen de poppodia. 

 

De bruto exploitatiesubsidie is het van de gemeente ontvangen subsidiebedrag 

inclusief eventuele huursubsidie en subsidie voor vervangingsinvesteringen. De 

netto exploitatiesubsidie is de bruto exploitatiesubsidie minus de betaalde huur 

voor het popgebouw, en minus de eventuele jaarlijkse subsidie voor vervangings-

investeringen. Voor het vergelijken van de exploitatiesubsidies is de netto exploi-

tatiesubsidie het beste als uitgangspunt te nemen, niet de bruto exploitatie-

subsidie. Netto is beter vergelijkbaar, omdat in gemeenten zeer verschillend wordt 

omgegaan met de hoogte van de huur die in rekening wordt gebracht voor het 

gebouw waarin het poppodium is gevestigd: de ene gemeente brengt geen huur in 

rekening, de andere soms vele honderdduizenden euro’s, die vervolgens door de 

gemeente met (een gelijke) huursubsidie als onderdeel van de exploitatiesubsidie 

wordt gecompenseerd. In dat laatste geval ontstaat bij een hoge huur een hoge 

bruto exploitatiesubsidie, die vanwege de vertekende huursubsidiecomponent (en 

de eventuele jaarlijkse exploitatiesubsidie voor vervangingsinvesteringen in 

roerende zaken) niet meer goed vergelijkbaar is. De netto exploitatiesubsidie 

elimineert deze vertekening, en laat bovendien zien wat van de exploitatiesubsidie 

kan worden aangewend voor de programmering, organisatie en andere huisves-

tingskosten (dan huur) van het poppodium. 

 

Het bovenstaande is ook van toepassing bij de andere vergelijkingen verderop in 

deze paragraaf. 

 
  

Klein:      
Brogum 
Zierikzee

Middel: 
Gebouw-T 
Bergen op 

Zoom

Groot: 
Patronaat 
Haarlem

Aantal inwoners gemeente (2017, afgerond op 1.000) 34.000 66.000 159.000

Aantal podiumzalen 1 1 3

Capaciteit grootste zaal (staplaatsen) 250 700 995

Capaciteit midden- en/of kleine zaal of café (staplaatsen) 0 0 350 | 135

Capaciteit bezoekers per 1.000 inwoners (staplaatsen) 7,4 10,6 9,3

Totaal aantal concerten en dance 20 125 408

Totaal aantal bezoeken concerten en dance 1.954 26.000 108.068

Gemiddeld aantal bezoekers per concert/dance 98 208 265

Exploitatiesubsidie bruto  per jaar € 41.425 € 376.000 € 1.825.314

Exploitatiesubsidie bruto  in % van exploitatietotaal 34% 29% 42%

Exploitatiesubsidie netto  (exclusief huur en subsidie voor 
vervangingsinvesteringen per jaar) 

€ 41.425 € 264.000 € 901.070

Exploitatiesubsidie netto  in % van exploitatietotaal 34% 20% 21%

Exploitatiesubsidie netto  per bezoeker concert/dance € 21,20 € 10,15 € 8,34

Exploitatiesubsidie netto  per inwoner gemeente € 1,22 € 4,00 € 5,67

Aantal eigen conceten/dance per 1.000 inwoners 0,6 1,9 2,6

Aantal bezoeken concerten/dance per 1.000 inwoners 57 394 680

Aantal fte betaald personeel 0,0 4,0 31,1

Poppodium NL: klein - middelgroot - groot

Bron: de genoemde poppodia. Gegevens 2016. Ge ïnventariseerd, bewerkt en kengetallen gekozen en berekend door la group, november/ december 2017.
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Kenmerkende verschillen kleine, middelgrote en grote poppodia 

Bij vergelijking van de drie poppodia in de tabel hierboven is zichtbaar dat: 

• naarmate het poppodium groter is – ofwel hoe meer activiteiten en publiek – 

des te hoger het benodigde bedrag is van de netto exploitatiesubsidie. Dat 

klinkt logisch, en dit gegeven is hetzelfde bij de andere podiumsectoren binnen 

de cultuur, zoals theaters en klassieke muziekpodia (waar overigens relatief 

meer exploitatiesubsidie nodig is). De toename van de netto exploitatiesubsidie 

naarmate het poppodium groter is, zal echter in het algemeen minder zijn dan 

de toename van het aantal activiteiten- en van de publieksprestaties.  

Ook de netto exploitatiesubsidie per inwoner neemt in de poppodiumsector 

minder dan evenredig toe, maar relatief slechts beperkt. Bijvoorbeeld bij het 

grote poppodium Patronaat is de netto exploitatiesubsidie per inwoner een 

kleine 5 keer hoger dan bij het kleine Brogum, maar Patronaat biedt daarvoor 17 

keer zoveel activiteiten aan, en ontvangt daarop liefst 55 keer zoveel publiek. 

• naarmate het poppodium groter is, des te kleiner het aandeel aan netto exploi-

tatiesubsidie is in de totale exploitatie. Overigens lijkt het dat dit in het geval 

van Patronaat in Haarlem niet helemaal opgaat – het aandeel netto exploitatie-

subsidie is met 21% groter dan de 20% van het middelgrote Gebouw-T. Dit 

wordt veroorzaakt door de hoge reserveringen voor onderhouds- en service-

kosten bij het Patronaat, die door de gemeente worden gecompenseerd met 

extra exploitatiesubsidie, maar welke reserveringen bij Gebouw-T waarschijnlijk 

niet zullen plaatsvinden. 

• het bezoekersaantal meer dan evenredig toeneemt dan de mate waarin het 

poppodium groter is. Het aantal bezoekers per 1.000 inwoners is volgens de 

tabel bij een klein poppodium 189 bezoekers, middelgroot 394 en groot 680.  

De netto exploitatiesubsidie per bezoeker neemt daarentegen af: uit de tabel 

klein € 21,20 per bezoeker, middelgroot € 10,15 en groot € 8,34. 

• Feitelijk zou uit de vergelijking in de tabel kunnen worden geconcludeerd dat 

kleine poppodia wat betreft de benodigde netto exploitatiesubsidie, het ‘duurst’ 

zijn gemeten naar relatieve prestaties (aantallen activiteiten en publieksbereik 

per inwoner). Hoe groter het poppodium, hoe ‘goedkoper’ het is gemeten naar 

relatieve prestaties. Maar alleen in de grote(re) steden met een grote publieks-

markt is er een voldoende aanbod- en vraagmarkt voor grote(re) poppodia.   

2.8 Poppodia in Zeeland, inclusief de ‘oude’ Piek 
 

In de tabel hierna brengen we de Zeeuwse poppodia op hoofdkenmerken in beeld. 

Tevens geeft de tabel inzicht in hoe de ‘oude’ Piek eruit zag op de hoofdkenmer-

ken programmaprestaties, exploitatiesubsidie en personele organisatie. 

 

Poppodia Zeeland

Brogum 
Zierikzee

De 'oude' 
Piek 

Vlissingen

De Spot 
Middelburg

t Beest     
Goes

Aantal inwoners gemeente (2017, afgerond op 1.000) 34.000 44.000 48.000 37.000

Aantal podiumzalen 1 1 1 1

Capaciteit grootste zaal (staplaatsen) 250 180 400 450

Capaciteit midden- en/of kleine zaal of café (staplaatsen) 0 0 0 0

Capaciteit bezoekers per 1.000 inwoners (staplaatsen) 7,4 4,1 8,3 12,2

Totaal aantal concerten en dance 20 49 90

Totaal aantal bezoeken concerten en dance 1.954 3.656 13.670

Gemiddeld aantal bezoekers per concert/dance 98 75 152

Exploitatiesubsidie bruto  per jaar € 41.425 € 115.000

Exploitatiesubsidie bruto  in % van exploitatietotaal 34% 58%

Exploitatiesubsidie netto  (exclusief huur en subsidie voor 
vervangingsinvesteringen per jaar)

€ 41.425 € 82.000

Exploitatiesubsidie netto  in % van exploitatietotaal 34% 41%

Exploitatiesubsidie netto  per bezoeker concert/dance € 21,20 € 22,43

Exploitatiesubsidie netto  per inwoner gemeente € 1,22 € 1,86

Aantal concerten/dance per 1.000 inwoners 0,6 1,1 1,9

Aantal bezoeken concerten/dance per 1.000 inwoners 57 83 285

Aantal fte betaald personeel 0,0 1,3 3,2 4,5

Bronnen: genoemde poppodia, gegevens 2016. Ge ïnventariseerd, bewerkt en kengetallen door la group, november/december 2017.
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• Bij poppodium De Piek zijn de cijfers over aantallen activiteiten en bezoek iets 

anders dan die in de voorgaande paragraaf 2.6 vermeld, omdat het daar cijfers 

van 2017 betreft, de cijfers in bovenstaande tabel zijn van 2016. 

• Van poppodium De Spot in Middelburg zijn cijfers over exploitatiesubsidie niet 

voorhanden omdat het poppodium onderdeel is Welzijn Middelburg. 

• Poppodium ’t Beest in Goes wilde geen cijfers met ons delen. De cijfers die zijn 

vermeld, zijn afkomstig uit openbare bronnen. 

• In Zierikzee op Schouwen-Duiveland zijn plannen voor een nieuw poppodium 

met een grote zaal van 400 staplaatsen en een café voor kleine optredens. 

 

 

2.9 Gemeentelijk cultuurbeleid en gesubsidieerde culturele infrastructuur 
 

Gemeentelijk cultuurbeleid 
Het actuele cultuurbeleid staat in de praktijk in het teken van de zeer forse bezuini-

gingen die in de periode 2014-2018 zijn doorgevoerd. Daarbij is het totale budget 

(inclusief erfgoed, monumenten en accommodaties) ongeveer gehalveerd. Voor 

de culturele infrastructuur (exclusief erfgoed, monumenten en accommodaties) is 

per 2019 nog een kleine € 1,1 miljoen aan exploitatiesubsidies beschikbaar. De 

subsidie wordt verdeeld onder de bibliotheek, MuZEEum, drie festivals en het 

‘Aanjaagfonds’, een subsidieregeling ter grootte van € 100.000 voor nieuwe 

culturele activiteiten. 

 

In de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente is bij het onderdeel 

cultuur onder meer het volgende opgenomen: 

“Cultuur houdt de stad levendig en aantrekkelijk. Cultuur is als het ware ‘de ziel’ 

van de stad. Cultuur manifesteert zich in de stad mede dankzij de inzet van veel 

particulier initiatief. Cultuur bevordert de aantrekkelijkheid van de stad voor 

bewoners, toeristen en studenten. Cultuur dient er ook toe om de identiteit van  

de stad te versterken. Waar nodig stimuleren we vernieuwende activiteiten op 

cultureel gebied.” 

 

 

En verder: 

“Popmuziek is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Vlissingen. We steunen 

initiatieven van geïnteresseerde partijen, die het mogelijk maken om een 

poppodium in de stad open te houden. Wij laten een behoefteonderzoek uitvoeren 

op het gebied van popmuziek. Met de gemeente Middelburg zoeken we samen-

werking in het kader van het stedelijk cultureel profiel.” 

 

Gesubsidieerde culturele infrastructuur 
De gesubsidieerde culturele infrastructuur ziet er op dit moment wat betreft de 

bezoekcijfers (2017) en exploitatiesubsidie (2018) uit zoals in de tabel hieronder: 

 

naam beschrijving 
aantal 

bezoeken 

Exploitatie-

subsidie 

gemeente 

MuZEEum maritiem museum 35.000  € 221.000 

ZB Planbureau, 

Bibliotheek van Zeeland 

en theater CCXL  

Bibliotheek (geen open-

bare bibliotheekfunctie, 

beperkt aanbod) 

  € 563.000 

Festival Film by the Sea filmfestival 46.000  € 70.000 

Cultuurwerf: 

bevrijdingsfestival en 

Festival Onderstroom/ 

Wonderstroom 

popfestival respectievelijk 

theater-, muziek, kunsten-

festival 

40.000        

en        

24.000  

 € 130.000 

Aanjaagfonds 

subsidieregeling voor 

nieuwe culturele 

activiteiten 

 €   100.000 

Bron: gemeente Vlissingen 

 
De gesubsidieerde culturele infrastructuur in Vlissingen is door de genoemde 

bezuinigingen op de subsidies flink uitgedund, en is daardoor als beperkt aan te 

merken voor een gemeente als Vlissingen. 
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2.10 Huidige popmuziekaanbod/popklimaat in Vlissingen 
 

De tabel hierna geeft niet alleen inzicht in het popaanbod in de stad, maar ook een 

indicatie van het popklimaat in Vlissingen. We hebben in Vlissingen het volgende 

popmuziekaanbod met enige hoofdkenmerken – waar bekend en meestal volgens 

mededeling van de betrokken organisatie – geïnventariseerd. 

 

Popmuziekaanbod in Vlissingen 

naam beschrijving 
sta-

capaciteit 

aantal pop-

activiteiten 

aantal 

bezoeken 

De (‘nieuwe’) Piek poppodium 180   

Bevrijdingsfestival popfestival  1 ca. 46.000 

Vintage Festival rock ’n rollfestival    

Spoetnik café 150 ca. 100   

De Concurrent café 150 ca. 50 ca. 5.000 

Panta Rhei strandpaviljoen  
wekelijks 

strandseizoen 
 

Razzmatazz 

muziekpodium 

wereldmuziek, blues 

etc. 

60 (zit) 15 900 

Het Archief café  
enkele dagen 

openlucht 
 

Arsenaaltheater theater/muziekzaal 850 beperkt  

Cine City XL muziektheater 700 (zit) 
ca. 2 

keer/maand 
 

Lasloods 
evenementenorganisa

tie, w.o. dance-events 
   

Bronnen: de instellingen zelf of openbare bronnen. 

 

Het popaanbod in Vlissingen zoals genoemd in deze tabel is vooral particulier en 

commercieel. Alleen het Bevrijdingsfestival is gesubsidieerd. 

De ‘nieuwe’ Piek is het enige niet-commerciële podium, waar wekelijks voor het 

brede publiek onbekende en beperkt bekende acts optreden, vaak met meer 

experimentele popmuziek en/of in niche genres. 

Er is in Vlissingen geen stedelijk (gesubsidieerd) poppodium dat past bij het werk-

gebied van een stedelijk gebied met de aard en omvang van Vlissingen; geen pop-

podium dat in continuïteit met een breed kwaliteitsaanbod van nieuwe, minder 

bekende en bekende(re) NL-subtop acts in staat is een in leeftijd en levensstijl 

breed publiek te trekken van een omvang die past bij een stedelijk gebied als 

Vlissingen. In het aangrenzende Middelburg is poppodium De Spot gevestigd, met 

een zaalcapaciteit van 400 bezoekers, dat redelijk passend is voor een stad als 

Middelburg met 48.000 inwoners. Maar beide, de ‘nieuwe’ Piek en De Spot, zijn 

zowel afzonderlijk als tezamen te klein voor een stedelijk gebied als Vlissingen/ 

Middelburg met 92.000 inwoners, of voor het werkgebied Walcheren met 115.000 

inwoners. 

 

Het popaanbod komt vooral vanuit de horeca, met vooral regionale onbekende of 

minder bekende (amateur)bands uit de onderkant van de markt en van het popu-

laire en mainstream genre. 

 

Het Arsenaaltheater programmeert onregelmatig en beperkt, vooral commerciële 

en mainstream danceparties. 

Cine City XL heeft onregelmatig zo’n twee à drie keer per maand een live muziek-

activiteit, veelal mainstream tribute-/coverbands of muziektheater, programma’s 

die doorgaans in de Nederlandse theaters te vinden zijn. 

 

In Oost-Souburg is in de stallen van een voormalige varkenshouderij een particu-

lier oefenruimtecomplex ‘Boer Vos’ gevestigd met 12 oefenruimten, waar zo’n 40 à 

50 bands oefenen. Ook wordt er drum- en gitaarles gegeven. De kwaliteit en conti-

nuïteit van dit complex is ons onbekend. 

 

Wij concluderen dat er een popaanbod is in Vlissingen dat vooral bestaat uit main-

stream acts in populaire muziekgenres met veelal (regionale) onbekende en 

minder bekende bands, die nagenoeg veelal wordt aangeboden in een commer-
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ciële horecaomgeving die een beperkt en specifiek publiek bereiken. Daarnaast zijn 

er enkele, ook commerciële aanbieders als het Arsenaaltheater en Cine Centre XL 

die mainstreamacts aanbieden voor een groter (mainstream)publiek. 

Wij schatten het popklimaat in Vlissingen al met al als beperkt in; een passend 

stedelijk poppodium gericht op een breed (kwaliteits)aanbod en breed en groot 

publiek als belangrijkste pijler van het popklimaat ontbreekt, en de continuïteits-

factor van het bestaande (vooral in commerciële omgevingen plaatsvindende) 

popaanbod is een onzekere factor. 

 

 

2.11 Benchmark poppodia in met qua inwonersaantal vergelijkbare 
werkgebieden 

 

In deze paragraaf laten we met een benchmark zien hoe een gemiddeld 

poppodium eruitziet in qua inwonersaantal vergelijkbare werkgebieden als 

Vlissingen en als Vlissingen/Middelburg in casu Walcheren. En wel op de 

hoofdkenmerken die we al eerder hebben gehanteerd bij vergelijkingen in eerdere 

tabellen.  

De resultaten van deze benchmark staan in de tabellen die hierna volgen, en zijn 

input en kritische toets voor de vraag of er bestaansrecht is voor popmuziekaan-

bod in Vlissingen en hoe dat er voor een poppodium dan uitziet.  

 

Benchmark met het PAS-systeem 

We voeren de benchmark met de poppodia uit vergelijkbare werkgebieden voeren 

we uit met behulp van het Poppodium Analyse Systeem (PAS) van 

brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). De 

meeste in aanmerking komende podia en festivals in Nederland zijn lid van deze 

VNPF (De Piek niet, De Spot wel). PAS is een systeem van de VNPF waaraan de 

deelnemende poppodia jaarlijks hun cijfers leveren en dat inzicht geeft over onder 

meer omvang, aard en publieksbereik, personeel en financiën. 

De resultaten van de benchmark met PAS-gegevens zijn goed bruikbaar voor 

allerlei analyses. Hierbij moet wel enig voorbehoud worden gemaakt. Allereerst is 

de kwaliteit van het cijfermateriaal in PAS afhankelijk van de input door de pop-

podia zelf. Weliswaar is in het PAS-systeem uitgebreid omschreven wat onder de 

verschillende in te voeren gegevens moet worden verstaan om de eenduidigheid 

van invoer te bevorderen, toch kunnen de gegevens door mogelijke verschillende 

interpretatie van variabelen soms beperkt bruikbaar zijn ter vergelijking. Aan de 

andere kant ‘corrigeert’ het grote aantal poppodia dat deelneemt aan PAS even-

tuele individuele onjuiste input. Daarnaast dienen de cijfers altijd in perspectief 

geplaatst te worden met andere (niet-PAS-)analyses en met specifieke omstan-

digheden die betrekking hebben op het eigen poppodium of op die van de bench-

markpoppodia. PAS-vergelijkingen geven dus een globaal en indicatief totaalbeeld 

over het gemiddelde van de benchmarkpoppodia. 

 

Keuze benchmarkpoppodia  
We hebben poppodia geselecteerd uit de twee genoemde werkgebieden, te weten: 

• benchmark-1: met Vlissingen vergelijkbaar inwonersaantal van 44.000; 

• benchmark-2: met werkgebied Vlissingen/Middelburg en Walcheren 

verglijkbaar inwonersaantal van 92.000 c.q. 115.000. 

 

Het resultaat van deze selectie geeft de volgende keuze aan gemeenten/poppodia:  

 
 

 Gemeente Inwoners Naam poppodium
Staplaatsen 
per 1.000

 (afgerond) zaal 1 zaal 2 inwoners

Benchmark-1

Uden 41.000 De Pul 650 100 18,3

Middelburg 48.000 De Spot 400 8,3

Smallingerland (Drachten) 56.000 Iduna 600 10,7
Gemiddeld benchmark-1 48.000 550 100 12,4

Benchmark-2

Bergen op Zoom 66.000 Gebouw-T 700 100 12,1

Hilversum 89.000 Vorstin 850 250 12,4

Lelystad 77.000 Corneel 400 5,2

Venlo 101.000 Grenswerk 550 5,4

Leeuwarden 109.000 Neushoorn 750 350 10,1
Gemiddeld benchmark-2 88.000 650 233 9,0

Bronnen: inwonersaantal CBS Statline, capaciteit poppodia PAS-systeem VNPF

Capaciteit
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We hebben de keuze voor de drie respectievelijk vijf benchmarkpoppodia gemaakt 

in gezamenlijk overleg met de gemeente. We benadrukken dat een precies met 

Vlissingen dan wel Vlissingen/Middelburg of Walcheren vergelijkbaar werkgebied 

in Nederland niet bestaat. Verder is de selectie beperkt tot de poppodia die 

deelnemen aan PAS. Om deze reden hebben we bij benchmark-1 (inwonersaantal 

44.000) slechts drie gemeenten/poppodia kunnen selecteren; er zijn niet veel 

gemeenten van die omvang met een poppodium (die ook nog lid zijn van de VNPF 

en dus meedoen met het PAS-systeem). 

De resultaten van de benchmarks 1 en 2 hebben we in de tabel hierna vermeld, en 

daarna volgt een nadere toelichting. De cijfers zijn van 2017. 

Het gaat hier dus om de gemiddelde cijfers van de geselecteerde drie 

respectievelijk vijf poppodia in meest vergelijkbare werkgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       | 20 

Gemiddelde cijfers hoofdkenmerken benchmark poppodia 1 en 2 Toelichting op de tabel: 

 

• De aantallen concert en dance en hun bezoekcijfers zijn exclusief programme-

ring op locatie (buiten het poppodium). 

• Het aantal bezoeken concerten en dance is inclusief gasten bij betaalde activi-

teiten en inclusief bezoeken bij gratis toegankelijke concerten en dance. 

• De netto exploitatiesubsidie is hier de bruto exploitatiesubsidie minus de huis-

vestingskosten en niet minus alleen de huur, zoals dat bij de tabel van grote, 

middelgrote en kleine poppodia en in de tabel van poppodia in Zeeland is 

gehanteerd (voorgaande paragrafen 2.7 en 2.8). De reden is dat uit het hier 

gehanteerde PAS-systeem alleen de totale huisvestingskosten te herleiden zijn, 

niet de afzonderlijke huur. 

 

In deze tabel valt het volgende op: 

• Bij de benchmark-1 – poppodia in qua inwonersaantal vergelijkbare gemeenten 

als Vlissingen – is De Spot in Middelburg op alle hoofdkenmerken de ‘kleinste’. 

Dat wordt met name veroorzaakt omdat De Spot de kleinste bezoekcapaciteit 

heeft – 400 tegenover de 600 en 650 grote zaalcapaciteit van grote zaal van de 

andere twee benchmarkpoppodia resp. Iduna uit Drachten en De Pul uit Uden. 

Daardoor kan De Spot over het algemeen niet de grotere acts met hun grotere 

publieksbereik boeken die Iduna en De Pul door hun grotere capaciteit wel 

binnenhalen. Overigens is de capaciteit van Iduna en De Pul met 600 resp. 650 

bezoekers nogal hoog, afgezet tegen het aantal inwoners van 45.000 in 

Drachten en 36.000 in Uden, en mede gezien de lagere capaciteit van verschil-

lende poppodia in gemeenten met hogere inwonersaantallen. 

• Het is al eerder vermeld, maar het mogelijk te behalen publieksbereik bij pop-

podia is min of meer recht evenredig aan de publiekscapaciteit (van de grote 

zaal); hoe groter de publiekscapaciteit, hoe grotere (en bekendere) acts geboekt 

kunnen worden, hoe meer publiek deze acts trekken. Voorwaarde is natuurlijk 

wel dat er ook een voldoende grote publieksgroep is in het werkgebied. 

De benodigde netto exploitatiesubsidie neemt echter relatief niet verder toe 

naarmate de capaciteit groter wordt; per bezoeker en per inwoner is de netto 

exploitatiesubsidie ongeveer gelijk. In absolute bedragen is naarmate het pop-

benchmark-
poppodia 1 
inwoners 
44.000             

3 poppodia

benchmark-
poppodia 2 
inwoners 
92.000-
115.000             

5 poppodia

Aantal inwoners gemeente (2017, afgerond op 1.000,           
benchmark-2 is gemiddeld Vlissingen/Middelburg en Walcheren)

44.000 103.500

Gemiddeld aantal podiumzalen (incl. café voor optredens) 1,3 1,8

Gemiddelde capaciteit grootste zaal (staplaatsen) 550 650

Gemiddelde capaciteit aanwezige andere zalen/cafés (staplaatsen) 100 233

Totaal aantal concerten en dance 95 171

Totaal aantal bezoeken concerten en dance 18.048 34.753

Gemiddeld aantal bezoekers per concert/dance 190 203

Totaal aantal activitetien (pop, niet-muziek, commercieel) 137 276

Totaal aantal bezoeken (pop, niet-muziek, commercieel) 21.252 40.665

Gemiddeld aantal bezoekers per activiteit 155 147

Exploitatiesubsidie bruto  per jaar € 243.000 € 611.000

Exploitatiesubsidie bruto  in % van exploitatietotaal 41% 41%

Exploitatiesubsidie netto  per jaar (exclusief huisvestingskosten en 
subsidie voor vervangingsinvesteringen)

€ 163.000 € 377.000

Exploitatiesubsidie netto  in % van exploitatietotaal 28% 25%

Exploitatiesubsidie netto  per bezoeker concerten/dance € 9,03 € 10,85

Exploitatiesubsidie netto  per inwoner gemeente € 3,70 € 3,64

Stacapaciteit bezoekers per 1.000 inwoners 12,4 9,0

Aantal concerten/dance per 1.000 inwoners 2,2 1,7

Aantal bezoeken concerten/dance per 1.000 inwoners 410 336

Aantal fte betaald personeel 3,4 9,5

Resultaten benchmarks poppodia NL

Bron: PAS-systeem VNPF. Gegevens 2017. Ge ïnventariseerd, bewerkt en kengetallen gekozen en berekend door la group, februari 2018.
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podium groter is, wel een hogere netto exploitatiesubsidie nodig. Maar daar 

staat dan ook tegenover een groter maatschappelijk en cultureel rendement en 

een professionelere organisatie van het grotere poppodium. Als we de twee 

benchmarks met elkaar vergelijken dan zien we dat de grotere capaciteit bij 

benchmark-2 bijna twee keer zoveel concerten/dance, bijna twee keer zoveel 

bezoekers, en iets meer dan twee keer zoveel netto exploitatiesubsidie tot 

gevolg heeft; maar ook dat de netto exploitatiesubsidie per bezoeker en die per 

inwoner min of meer gelijk blijven. Het aantal fte’s aan betaald personeel is 

bijna 2,8 keer zo groot, met een meer professionele organisatie als gevolg, wat 

de kwetsbaarheid beperkt en de continuïteit bevordert. 

• Een voorbeeld van de hiervoor genoemde stelling over de relatie tussen de 

‘grootte’ van het poppodium en het maatschappelijk en cultureel rendement 

(in termen van aantallen en profiel activiteiten en bezoeken) is dicht bij huis te 

vinden: de ‘oude’ (en waarschijnlijk ook de ‘nieuwe’) Piek komt met zijn kleine 

capaciteit van 180 bezoekers, zo’n 40 activiteiten en circa 3.000 bezoeken, bij 

lange na niet in de buurt van de prestaties van de poppodia in de beide bench-

marks. Bij De Piek wordt dit versterkt door de slechte staat van het gebouw dat 

verder op alle fronten al lang niet meer voldoet aan de hedendaagse wensen en 

eisen. 
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Analyses en bevindingen bestaansrecht popaanbod in 
Vlissingen  

  

Hoofdstuk 3 

Foto: website Nederlands Subsidie Instituut (www.nlsi.nl) 
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3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de daadwerkelijke beantwoording van de vraag of er 

bestaansrecht is voor popmuziekaanbod in Vlissingen.  

 

Bij de onderzoeksvraagstelling van paragraaf 1.2 is als uitgangspunten vermeld dat 

de belangstelling van publiek voor popmuziekaanbod in Vlissingen tevens het 

bestaansrecht voor popmuziekaanbod weergeeft. Dit bestaansrecht analyseren we 

uit met name de volgende bronnen: 

• popmuziekaanbod en de vraag van publiek op landelijk niveau; 

• het popmuziekaanbod en de vraag van het publiek bij poppodia in met 

Vlissingen meest vergelijkbare gemeenten/werkgebieden; 

• het popmuziekaanbod in Vlissingen; 

• onze (sector)expertise.  

Het nadere uitgangspunt dat we hier hanteren is dat de belangstelling van publiek 

voor popmuziekaanbod in Nederlandse steden in grote lijn ook geldt voor 

Vlissingen, maar dan naar rato van de inwonersaantallen. Concreet betekent dit 

bijvoorbeeld dat in steden die qua inwonersaantal twee keer zo groot zijn als 

Vlissingen de belangstelling van publiek voor popmuziekaanbod, en daarmee het 

bestaansrecht voor popmuziekaanbod, in die steden ook twee keer zo groot is als 

in Vlissingen. Ofwel, in Vlissingen is de belangstelling van het publiek voor pop-

muziekaanbod de helft van die in een stad die twee keer zo groot is. 

 

In hoofdstuk 2 hebben we contextinformatie over en rond bovengenoemde 

bronnen en op verschillende andere onderdelen in beeld gebracht. Die context-

informatie zegt op onderdelen en in totaal dus ook iets over het bestaansrecht van 

popmuziekaanbod in Vlissingen. En vormt daarom mede de onderbouwing voor 

dat bestaansrecht in Vlissingen. 

 

 

 

 

3.2 De legitimatievraag van popmuziekaanbod in Vlissingen 
 

Onze eerste analyse naar bestaansrecht voor popmuziekaanbod in Vlissingen 

voeren we uit door beantwoording van de legitimatievraag van een poppodium in 

de stad. In algemene termen en daarmee waarschijnlijk ook op Vlissings niveau. 

Deze analyse geeft een eerste richting en onderbouwing van een antwoord op deze 

legitimatievraag. Het uiteindelijke antwoord zal moeten worden gegeven nadat alle 

consequenties zijn meegewogen, zoals ook de investeringsbedragen en de 

benodigde jaarlijkse exploitatiesubsidie. Deze aspecten maken geen deel uit van 

de huidige opdracht, maar zouden in een volgende fase in beeld kunnen worden 

gebracht. Maar eerst de inhoudelijke verkenningen over de legitimatie van een 

poppodium voor de stad/Vlissingen. 

 

• Het actuele cultuurbeleid van de gemeente Vlissingen gaat er in het algemeen 

van uit dat cultuur belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van de stad voor 

bewoners, toeristen en studenten. Over popmuziek is in de programma- 

begroting 2019-2022 het volgende opgenomen: “Popmuziek is belangrijk voor  

de aantrekkelijkheid van Vlissingen. We steunen initiatieven van geïnteresseerde 

partijen die het mogelijk maken om een poppodium in de stad open te houden. 

Wij laten een behoefteonderzoek uitvoeren op het gebied van popmuziek. Met  

de gemeente Middelburg zoeken we samenwerking in het kader van het stedelijk 

cultureel profiel.” 

Een vertaling van dit beleid zou kunnen zijn dat er een beleidsmatige basis is 

voor een poppodium in of voor Vlissingen. 

 

• Cultuuraanbod is een van de belangrijkste criteria voor de woonaantrekkelijk-

heid van een stad. Het is een belangrijke vestigingsfactor voor vooral hoger 

opgeleiden, en in hun voetspoor bedrijven en voorzieningen die deze inwoners 

als doelgroep hebben. Cultuuraanbod heeft een in belang nog steeds toene-

mende economische spin-off, en maakt de inwoners trots op hun stad. 
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• Popmuziek en (daarmee) een poppodium is er inmiddels voor alle leeftijden, 

gezien de al eerder genoemde ontwikkelingen in de popmuzieksector van de 

afgelopen decennia. Maar bij uitstek is het ook nog steeds een cultureel- en 

uitgaansmiddel voor jongeren en studenten, en kan dienen om hen aan te 

trekken en als inwoners aan Vlissingen te binden. 

 

• Popmuziek is een belangrijk onderdeel van de keten van educatie- en talent-

ontwikkeling. 
 

• Een eigentijds poppodium met een brede programmering van vernieuwende en 

talentvolle nieuwe acts en landelijk bekende grotere acts, en een dito imago, is 

een essentiële factor voor een goed popklimaat in een stad. Met name jonge-

ren kunnen zich spiegelen aan deze programmering. Dit bevordert de actieve 

popmuziekbeoefening en bandvorming, waarmee ook de makers meer 

invulling geven aan een goed popklimaat. 

 

• De combinatie van cultuur/een poppodium en aantrekkelijke commerciële en 

horeca-uitgaansfaciliteiten in dezelfde centrumbuurt versterkt beide sectoren. 

Naast zijn primaire (culturele) functie is het poppodium een trekker voor het 

hele gebied en bevordert de vestiging van uitgaanshoreca, met name met de 

dance-activiteiten van het poppodium in de nacht. 

 

• In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor 

een passende gemeentelijke culturele infrastructuur het hierna afgebeelde 

ringenmodel van Wijn (de bedenker van het model) ontwikkeld; een typologie 

van het passende cultuuraanbod van gemeenten in drie categorieën naar rato 

van het aantal inwoners. Op basis van dit ringenmodel wordt Vlissingen met 

circa 44.000 inwoners ingedeeld in de ring ’30.000-90.000 inwoners’. Het 

daarbij passende cultuuraanbod voor de popmuziekfunctie zou dan zijn een 

kleiner/middelgroot poppodium met oefenruimten. Bij een werkgebied 

Vlissingen/Middelburg in casu Walcheren (92.000 respectievelijk 115.000 

inwoners) zou een groter/groot kernpoppodium met oefenruimten volgens dit 

VNG-model passend zijn.  
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• Poppodia zijn in het algemeen het meest laagdrempelig van alle podium-

kunsten. Mede daardoor trekken zij (relatief) van alle podiumkunsten de 

meeste bezoekers uit de lagere en midden sociale klassen en inkomens-

groepen. Daarvan heeft Vlissingen een meer dan gemiddeld aantal onder haar 

inwoners. Niet alleen spreken de grotere en populaire mainstreamacts dit 

inwonerssegment het meeste aan, ook is hiervoor bij de andere doelgroepen de 

meeste belangstelling. Om deze grotere acts te kunnen boeken voor een groot 

en breed publiek, is een groter poppodium nodig. 

 

• De door ons geïnterviewde stakeholders zijn allemaal positief over een nieuw 

poppodium in Vlissingen. Daarbij zijn grotere acts, een ambitie voor een groter 

publieksbereik – en dus een grotere capaciteit – als gewenst genoemd.  

 

• Als Vlissingen een (professionele) podiumkunstfunctie in huis wil halen, dan 

ligt de functie poppodium het meest voor de hand. Voor een andere podium-

kunstfunctie, zoals een schouwburg/theater of klassieke concertzaal, is het 

potentiële publiek in Vlissingen te klein. 

 

• De ‘oude’ Piek trok jaarlijks zo’n 3.000 bezoeken. Daarmee lijkt het erop dat er 

in Vlissingen een heel beperkt draagvlak is voor een poppodium. Verder is dit 

aantal bezoeken op basis van landelijke gemiddelden van poppodia in qua 

inwonersaantal met Vlissingen vergelijkbare poppodia als zeer laag aan te 

merken (zie de benchmark in paragraaf 2.11 van het vorige hoofdstuk). Maar 

deze lage aanbod- en vraagprestaties van de ‘oude’ Piek werden vooral veroor-

zaakt door de beperkte capaciteit van 180 bezoekers, de aard, het profiel en de 

(inherente beperkte) omvang van de programmering en door het popgebouw 

dat al langer op alle fronten niet meer voldoet.  

 

 

 

 

 

3.3 Andere issues voor bestaansrecht popmuziekaanbod in Vlissingen 
 

Een eventueel bestaansrecht voor popmuziekaanbod analyseren we in deze para-

graaf verder aan de hand van een aantal issues. Daarbij grijpen we ook terug op de 

contextinformatie van hoofdstuk 2 waarvan we onderdelen als een soort van 

samenvatting laten terugkomen. Waar relevant betrekken we ook aspecten van de 

beantwoording van de legitimatievraag die in de vorige paragraaf aan de orde is 

geweest. 

 

Verschuivingen naar individuele vrijetijdbesteding bieden ook kansen voor cultuur 
Trends duiden op individualisering en andere keuzes bij de besteding van de 

beschikbare vrije tijd. Maar mensen zijn daarom ook in toenemende mate op zoek 

naar live verrijkende ervaringen en belevenissen zoals concerten/voorstellingen en 

(indoor of outdoor)festivals. Daar liggen de kansen voor de culturele sector en de 

poppodia die ook opereren in de verdringingsmarkt van vrije tijd. 

 

Popmuziekaanbod en -vraag als sterk gegroeide cultuursector aantrekkelijk voor 

steden 
De potentiële doelgroep voor poppodia is de afgelopen decennia zeer sterk in 

omvang gegroeid; ouder wordende liefhebbers haakten niet af en de poppodia 

slagen er nog steeds in jonge aanwas aan zich te binden. Popmuziek is tegen-

woordig van alle leeftijden, van 12- tot 70-jarigen. Dat trok steeds meer en grotere 

acts – en andersom trokken de meer en grotere acts een groter publiek. De reactie 

van de poppodiumsector was (ver)nieuwbouw en schaalvergroting, mede onder 

druk van veranderende wensen en eisen van het veranderende publiek en toe-

nemende regelgeving van overheden. 

Een poppodium in een grote(re) stad met een grote(re) capaciteit en een breed 

aanbod is in potentie een van de grotere en eigentijdse trekkers van een breed en 

groot publiek in die stad. 

 

Ambities publieksbereik zijn bij poppodia redelijk stuurbaar  

Het capaciteitsvraagstuk is cruciaal en essentieel voor een poppodium. De 

zaalcapaciteit bepaalt – binnen bepaalde grenzen – min of meer de haalbare 
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publieksambitie en het werkelijke publieksbereik. Het maximum is uiteraard 

afhankelijk van de omvang van het passende werkgebied.  

 

Financiële risico’s bij poppodia relevant issue, ook voor bestaansrecht 
Door met name de dynamiek en de marktgerichtheid van poppodia zijn de finan-

ciële risico’s relevant om rekening mee te houden. Dat komt vooral door de soms 

snelle vergankelijkheid van populariteit van acts; het verwachte aantal bezoekers 

waarop bij boeking de te betalen gage is gebaseerd, kan in korte tijd of door 

bepaalde omstandigheden veranderen, zowel omhoog als omlaag, met alle 

financiële mee- en tegenvallers van dien. 

 

Het uitgedunde cultuuraanbod in Vlissingen kan versterking van een poppodium 
gebruiken 

Als gevolg van grote bezuinigingen is het huidige cultuuraanbod in Vlissingen 

uitgedund en als beperkt aan te merken voor een gemeente met een omvang als 

Vlissingen. Als de artikel-12 status het toelaat, zou het in deze economisch (in het 

algemeen) voorspoedige tijden wellicht mogelijk zijn weer te investeren in cultuur. 

Een passend en stedelijk poppodium met een breed en groter aanbod en daarmee 

een breed en groter publieksbereik kan hoog culturele en maatschappelijke rende-

menten opleveren, biedt het meeste bestaansrecht binnen de thans beperkte 

beleidsambities van de gemeente Vlissingen en zal de belangrijkste pijler worden 

van het popklimaat in Vlissingen. 

 

Vergelijkbare werkgebieden laten bestaansrecht van popmuziekaanbod zien 
Bij zowel poppodia in gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen als 

Vlissingen als bij poppodia in vergelijkbare stedelijke regio’s als 

Middelburg/Vlissingen is op basis van hun aanbod- en publieksprestaties sprake 

van een passend bestaansrecht van popmuziekaanbod. Daarbij zijn essentiële 

factoren van belang:  

• een voldoende en passend grote zaalcapaciteit in een eigentijdse huisvesting; 

• de ‘omvang’ en het profiel van de programmering die op zijn beurt in belang-

rijke mate de publieksambitie en het daadwerkelijke publieksbereik bepalen; 

• een toereikende en passende exploitatiesubsidie voor huisvesting, programme-

ring en een professionele kernorganisatie. 

 

Het bestaansrecht in Vlissingen zal niet relevant anders zijn dan elders in het land 
Wij zien geen relevante aanwijzingen waarom de vraag naar popmuziekaanbod in 

Vlissingen anders zou zijn dan in met Vlissingen of Middelburg/Vlissingen 

vergelijkbare werkgebieden. Hooguit het aandeel inwoners uit de lagere sociale 

klassen in Vlissingen, dat hoger is dan gemiddeld, zou de vraag wat kunnen 

drukken. Daar staat tegenover dat Vlissingen een lange poptraditie kent. 

De prestaties van poppodia in vergelijkbare werkgebieden zijn daarom een goede 

graadmeter van de potentie van een poppodium in Vlissingen. 

 

Legitimatievraag van een poppodium is in het algemeen positief 

De vraag of er voor een poppodium in Vlissingen legitieme overwegingen zijn, kan 

op basis van algemene termen en specifieke Vlissingse argumenten positief 

worden beantwoord: 

• op stedelijk niveau is cultuuraanbod en daarmee popaanbod een belangrijk 

criterium voor woonaantrekkelijkheid; 

• popmuziek speelt een belangrijke rol in de culturele keten van educatie/talent-

ontwikkeling, productie en presentatie; 

• een goed popklimaat – lees een poppodium – bevordert de voor een stad zo 

belangrijke aantrekkelijke uitgaans- en horecafaciliteiten; 

• Vlissingen heeft een net aan voldoende aantal inwoners om een poppodium 

levensvatbaar te laten zijn met een voldoende cultureel en maatschappelijk 

rendement. De stedelijke regio Middelburg/Vlissingen heeft dat zeker. Volgens 

de typologie van cultuuraanbod, geadviseerd door de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten, zou een kleiner poppodium in Vlissingen dan wel een  groter 

kernpodium in de stedelijke regio, beide met oefenruimtes, passend zijn; 

• van alle podiumkunstfuncties is een poppodium het meest passend voor 

Vlissingen. 
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Doublures en overlap met Middelburg nopen tot samenwerking 

De gemeente Vlissingen heeft 44.000 inwoners, Middelburg 48.000. Middelburg 

heeft poppodium De Spot met een passende, wellicht iets te kleine capaciteit van 

400 staplaatsen. Wanneer in Vlissingen een ‘passend’ nieuw poppodium zou 

moeten worden gerealiseerd, dan zal de capaciteit daarvan niet veel afwijken van 

die van De Spot in Middelburg. Met als waarschijnlijk gevolg dat vooral dezelfde 

brede programmering in beide poppodia zal worden aangeboden, en de beide 

poppodia in dezelfde publieksvijver vissen. Voor een onderling verschillend 

gespecialiseerd profiel van de programmering is het individuele en stedelijke 

werkgebied immers te klein. Een dergelijk concurrentie is zeer ongewenst en zal 

ertoe leiden dat voor één van de poppodia het bestaansrecht een keer zal eindigen. 

Ook als in Vlissingen een groter poppodium wordt voorgestaan, zal een dergelijke 

concurrentie aan de orde zijn, waarbij het waarschijnlijk is dat De Spot de slag zal 

verliezen. Ook dat is zeer ongewenst. 

 

Als Vlissingen op basis van het aanwezige bestaansrecht voor popmuziekaanbod 

de ambitie heeft een ‘passend’ nieuw poppodium te realiseren, dan is de enige 

oplossing een gezamenlijk poppodium voor het stedelijk werkgebied Middelburg/ 

Vlissingen. Het grote voordeel hiervan is dat gezien het grotere werkgebied – 

primair Middelburg/Vlissingen, secundair de rest van Walcheren – een ‘passend’ 

poppodium een grotere zaal-/zalencapaciteit zal kunnen hebben. Daardoor 

kunnen grotere acts worden aangetrokken, waarmee een meer dan evenredig 

grotere publiekambitie binnen bereik ligt, groter dus dan twee afzonderlijke 

kleinere poppodia bij elkaar. Een ander relevant voordeel is financieel van aard; de 

benodigde  investerings-  als exploitatiesubsidies van een gezamenlijk groter 

poppodium zijn lager dan die van twee afzonderlijke podia. Iedere gemeente krijgt 

een groter poppodium met een hoger cultureel en maatschappelijk rendement en 

draagvlak voor een lagere prijs dan met een eigen ‘passend’ poppodium. 

Voorwaarde om de kansen en voordelen te kunnen benutten is een brede 

programmering voor een zo breed mogelijke doelgroep (zie paragraaf 3.5 voor een 

nadere invulling hiervan).  

Het gaat voor de popmuziekfunctie om een verregaande en landelijk unieke 

samenwerking tussen de beide gemeenten. De samenwerking past binnen het 

individuele cultuurbeleid binnen beide gemeenten. En verder naadloos in (de geest 

van) het beleid ‘Samen in Zee’, een bidbook en een cultuurprofiel opgesteld door 

de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Terneuzen en 

Vlissingen) en de provincie Zeeland, waarbij samenwerking een belangrijk issue is. 

De meeste stakeholders noemen desgevraagd een gezamenlijk poppodium met 

Middelburg een kans om een nog groter poppodium – met nog grotere acts en 

nog meer publiek – te kunnen realiseren. 

 

 

3.4 Conclusie bestaansrecht popmuziekaanbod voor Vlissingen 
 

Er is op zich bestaansrecht voor popmuziekaanbod in Vlissingen, maar een eigen 

‘passend’ poppodium als invulling van dit bestaansrecht zal leiden tot ongewenste 

doublures en overlap met Middelburg, met een concurrentiestrijd die alleen maar 

verliezers zal kennen. Aanzienlijk meer kansrijk is wanneer de gemeenten Middel-

burg en Vlissingen in de stedelijke regio verregaand gaan samenwerken bij het 

realiseren en exploiteren van een gezamenlijk en flink groter nieuwbouw 

poppodium voor beide steden (en de rest van Walcheren). Daarbij ligt een absoluut 

en relatief aanzienlijk hoger cultureel en maatschappelijk rendement en draagvlak 

in het verschiet. Veel meer dan met twee afzonderlijke (kleinere) poppodia. 

Overwegingen voor het genoemde bestaansrecht in Vlissingen zijn: 

• verschuiving naar individuele vrijetijdbesteding biedt ook kansen voor cultuur; 

• popmuziekaanbod en -vraag als sterk gegroeide cultuursector aantrekkelijk voor 

steden; 

• ambities publieksbereik zijn bij poppodia redelijk stuurbaar; 

• het uitgedunde cultuuraanbod in Vlissingen kan versterking van een poppodium 

gebruiken; 

• vergelijkbare werkgebieden laten bestaansrecht van popmuziekaanbod zien; 

• het bestaansrecht in Vlissingen zal niet relevant anders zijn dan elders in het 

land; 

• legitimatievraag van een poppodium is positief te beantwoorden, met algemeen 

stedelijke en specifiek Vlissingse overwegingen en aspecten van cultuur en 

popmuziek. 

3.4 Conclusie bestaansrecht popmuziekaanbod voor Vlissingen 
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3.5 Passend popmuziekaanbod voor Vlissingen 
 

Nu hiervoor blijkt dat er bestaansrecht is voor popmuziekaanbod in Vlissingen, 

brengen we in deze paragraaf in beeld hoe een bij Vlissingen passende aanvullend 

popmuziekaanbod er op hoofdkenmerken uit zou kunnen zien. 

 

 

3.5.1 Aspecten van belang voor een passend popmuziekaanbod 
Voordat we het popmuziekaanbod voor Vlissingen op hoofdkenmerken gaan 

vormgeven, brengen we de meest relevante van deze aspecten hierna in beeld. Ze 

dienen als onderlegger voor de keuze van het popmuziekaanbod voor Vlissingen. 

Verschillende van deze aspecten zijn in zijn algemeenheid al aangestipt bij de 

contextinformatie van hoofdstuk 2 en bij de legitimatievraag en de issues uit de 

vorige paragrafen van dit hoofdstuk 3. Hieronder zetten we deze aspecten verkort 

op een rij om ze vervolgens mee te nemen bij onze vertaling naar het popmuziek-

aanbod dat past bij Vlissingen. 

 

‘Reizende’ popprogrammering geen goede keus 
Een ‘reizende’ popprogrammering – popmuziekaanbod zonder vaste eigen locatie 

maar met programmering op verschillende locaties in Vlissingen – vinden wij niet 

passend, ook niet realistisch en zeker niet effectief. Er zijn geen of in ieder geval te 

weinig geschikte bestaande locaties in Vlissingen die goed of minimaal voldoende 

geoutilleerd zijn voor popoptredens. Het telkens opbouwen/aanvullen van een 

infrastructuur bij de verschillende locaties vergt veel personeel en een hoog 

budget. Voor het publiek ontbreekt een duidelijke en eenduidige (pop)identiteit die 

onder meer van belang is om bezoekers en bands te trekken en te binden. Voorts 

zijn de publieksfaciliteiten doorgaans niet wat het hedendaagse publiek verlangt en 

waar het voor wil betalen. In ieder geval middelgrote en grotere acts zullen om 

deze redenen überhaupt niet geïnteresseerd zijn en daarom niet geboekt kunnen 

worden. Het is niet voor niets dat er in Nederland geen voorbeelden zijn, laat 

staan succesvolle, van een in een stad ‘reizende’ popprogrammering. 

 

Toekomst De Piek 

Het huidige poppodium De Piek voldoet op alle vlakken al langer niet meer aan de 

hedendaagse wensen en eisen van zowel artiesten als publiek. Een eventueel 

gewenste flinke toename van het thans zeer lage publieksbereik met welk 

programmaconcept, verbouwing of renovatie dan ook, zal niet voldoende kunnen 

worden gerealiseerd door de huidige beperkte zaalcapaciteit van 180 bezoekers. 

Het huidige poppodium De Piek is met zijn capaciteit, kwaliteit van de voorzie-

ningen en professionaliteit inmiddels ver achterop geraakt bij de rest van Neder-

land door de al eerder genoemde ontwikkelingen van schaalvergroting, 

vernieuwing en professionalisering in de poppodiumsector van de afgelopen 

decennia. 

Alleen een nieuw poppodium met een grotere capaciteit is in staat om als stedelijk 

poppodium noodzakelijke ambities te realiseren: meer activiteiten in een breed 

aanbodsegment met een breed en groot publiek waarmee ook het noodzakelijke 

draagvlak flink wordt vergroot, en met toereikende (kwaliteit van) publieks- en 

artiestenvoorzieningen.  

Een deel van de huidige programmering van De Piek zou gedeeltelijk kunnen 

worden voortgezet binnen het nieuwe poppodium. Dat nieuwe poppodium zal, 

naast grotere acts voor een groot en breed publiek, ook een segment bevatten van 

lokaal, regionaal en vernieuwend aanbod van acts aan de onderkant van de markt 

met een relatief beperkt publieksbereik. 

 

Arsenaaltheater en Cine City XL zijn geen stedelijk poppodium 

Ook de huidige incidentele aanbieders van grotere mainstream popacts Arsenaal-

theater en Cine City XL kunnen de functie van een stedelijk poppodium in 

Vlissingen niet vervullen. Arsenaal en Cine City XL kunnen en willen alleen, of 

vooral rendabele, populaire mainstream acts boeken. Een stedelijk poppodium 

biedt alles tussen niet commerciële beginnende, vernieuwende en talentvolle acts 

aan de onderkant van de regionale en landelijke aanbodmarkt en de grotere 

kwaliteitsacts, de Nederlandse (sub)top. Voor het Arsenaaltheater en Cine City XL 

zijn grotere acts ook nog eens beperkt bereikbaar omdat hun technische en 

artiestenfaciliteiten vaak niet voldoen aan de wensen en eisen van de artiesten en 

de boekers. Bovendien weerhoudt hun andere imago dan het zijn van een 
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poppodium vele acts om daar te willen optreden, en publiek om te komen 

luisteren. 

 

Investeringen vragen om hoge ambities 
Voor een nieuw poppodium zou de stad flink moeten investeren in gebouw, 

inhoud en organisatie. Er zouden dan ook flinke maar realistische ambities gesteld 

mogen en moeten worden aan meer en grotere activiteiten, hogere 

bezoekersaantallen en een breder publieksbereik, en daarmee aan een groter 

draagvlak onder de bevolking. Voor een dergelijk hoger cultureel en 

maatschappelijk rendement is een groot poppodium nodig. 

 

Grote capaciteit van het nieuwe poppodium is essentieel 
Dit speelt een cruciale en essentiële rol, want die is leidend voor de mogelijkheden 

welk segment aan ‘grootte’ van acts geboekt kan worden, en dus welke omvang 

van publieksambitie en -bereik mogelijk is. 

Binnen de popsector geldt met name dat het aanbod van acts, de vraag van het 

publiek bepaalt. Een poppodium is vooral een doorgeefluik van lokale, regionale en 

(inter)nationale acts. In de poppodiumsector is dit adagium ‘aanbod schept vraag’ 

met name van belang bij grote(re) acts. Is een groter/groot publieksbereik 

gewenst, dan zijn grote(re) en populair(der)e acts nodig.  

De poppodiumsector heeft de afgelopen decennia een flinke schaalsprong en een 

vernieuwings- en professionaliseringsslag gemaakt; er zijn de afgelopen decennia 

veel vervangingsinvesteringen gerealiseerd in veel grotere nieuwbouwpoppodia en 

veel nieuwe, aan de schaalsprong aangepaste grotere poppodia. Dat werd mede 

mogelijk gemaakt door met name de forse groei van het potentiële poppubliek en 

daarmee daadwerkelijk een fors hoger publieksbereik. Hierna gaan we daar nader 

op in. 

Ook vanuit deze invalshoek wordt duidelijk dat als er een nieuw poppodium zou 

moeten komen, er gekozen zou moeten worden voor een grotere capaciteit. 

 

Groter potentiële poppubliek is aanwezig 

Het potentiële poppubliek is de afgelopen decennia zeer sterk in omvang 

toegenomen. Vooral omdat de jongeren die voorheen de poppodia bevolkten – nu 

ouderen – voor een belangrijk deel niet zijn afgehaakt, en de huidige popmuziek er 

nog steeds in slaagt om instroom te genereren van onderaf – de huidige jongeren. 

De leeftijd van het potentiële poppubliek beweegt zich daarom tegenwoordig 

tussen 12 en 70 jaar. De ouder geworden in groten getale aanwezige popliefhebber 

heeft in het algemeen wel bepaalde voorkeuren: bekendere acts, in belangrijke 

mate mainstream, retro/ revival (ook dance), tribute- en coverbands – over het 

algemeen grotere acts – en een eigentijds poppodium met goede voorzieningen. 

Ook om hieraan te kunnen voldoen, is een nieuw poppodium met een grotere 

capaciteit nodig. 

 

Werkgebied Vlissingen klein 

Voor een gemeente met 44.000 inwoners die Vlissingen telt, is het niet vanzelf-

sprekend om een eigen poppodium te rechtvaardigen. Met een bij dit inwoners-

aantal passend poppodium – capaciteit van om en nabij de 400-450 bezoekers – 

is het namelijk moeizaam om een bij de hoge investeringen passende flinke 

publieksambitie na te streven met ‘slechts’ een exploitatiesubsidie passend bij die 

capaciteit. Bij een nieuw poppodium met een kleinere capaciteit zal dit nog minder 

realistisch zijn. 

Bovendien ligt Middelburg aangrenzend met 48.000 inwoners en een eigen 

poppodium met een zaal voor 400 bezoekers. Het werkgebied van een eventueel 

nieuw Vlissings eigen poppodium zal daarom niet veel verder kunnen strekken 

dan Vlissingen zelf. Ook zal ieder podium onvermijdelijk dezelfde grotere acts 

willen boeken, en er anderszins doublures in de programmering voorkomen. Die 

zullen een ongewenste concurrentie tot gevolg zullen hebben waar niemand 

(financieel) beter van wordt.  

Een passend cultureel en maatschappelijk rendement van de gemeentelijke 

investeringen in een nieuw popgebouw met omvangrijkere exploitatie zullen alleen 

kunnen worden gerealiseerd in een groter werkgebied dan alleen Vlissingen en met 

een groter poppodium dan de 400-450 bezoekers dat zou passen bij Vlissingen. 

 

Financieel resultaat grote(re) acts is beter 

Naarmate de acts groter en bekender zijn, hebben ze in het algemeen een betere 

baten-kostenverhouding voor de popzaal. Met een grotere capaciteit wordt het 
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boeken van een segment grotere en bekendere acts bereikbaar. Deze categorie 

acts en een groter en breder publiek vormen daarmee ook de beste financiële basis 

onder het verdienmodel van een mogelijk nieuw groter poppodium. 

 

 

3.5.2 Hoofdkenmerken passend popmuziekaanbod voor Vlissingen 
Tot slot benoemen we hoe het aanvullende popmuziekaanbod er in Vlissingen uit 

zou kunnen zien, gebaseerd op alle voorgaande (context)informatie, analyses en 

bevindingen. Daarbij gaan we ervan uit dat het bestaande popmuziekaanbod 

onveranderd blijft, behalve De Piek.  

De aantallen die we hierna vermelden, zijn globale indicaties in een bandbreedte, 

die in een volgende fase nader moeten worden geraamd met nader en meer 

specifiek onderzoek. 

 

Ruimtelijke configuratie/capaciteit 

Een eigentijds (vormgegeven) grootstedelijk poppodium met dito identiteit, met 

als werkgebied Vlissingen, Middelburg en de rest van Walcheren, in plaats van de 

huidige poppodia in Vlissingen en Middelburg, en met: 

• een grote zaal met een capaciteit van 700-800 staande bezoekers, verdeeld 

over de zaalvloer en een U-balkon met respectievelijk 400-500 en 300 

staplaatsen; 

• een kleine zaal annex popcafé voor 150-200 staande bezoekers; 

• twee oefenruimtes. 

En uiteraard bijpassende voorzieningen voor publiek, artiesten, techniek/back-

stage en organisatie. 

 

Profiel programmering 

• Brede pop- en danceprogrammering voor een zo breed mogelijk publiek. 

• Alle programmering tussen niet commerciële beginnende, vernieuwende en 

talentvolle acts aan de onderkant van de regionale en landelijke aanbodmarkt 

en de grote(re) kwaliteitsacts, de Nederlandse (sub)top.  

• Nationale subtop en soms top, beperkt internationale subtop, regionale en 

lokale acts.  

• Alle genres tussen mainstream acts en meer kwalitatieve pop en dance. 

• Mogelijk selecte focus op specifieke genres en niches die (wisselend) populair 

zijn, met een benodigde langere adem om aanbod en publiek op te bouwen en 

vast te houden. Het betreft hier zowel grote(re) als kleine pop- en danceacts. 

• Beperkte investeringsfunctie nieuwe, kleinere, talentvolle acts met 

vernieuwende en experimentele muziek. 

 

Indicatie aantallen activiteiten, publieksambitie en -bereik 
• 120-160 pop- en danceactiviteiten in een jaarlijks seizoen van negen maanden 

van september tot juni; 

• publieksbereik pop- en danceactiviteiten tussen 32.000-42.000 bezoeken per 

jaar. 

Exclusief aantallen en bezoeken andere dan muziekactiviteiten, cultuureducatie 

onderwijs en commerciële verhuringen, die het totaal aantal bezoeken kunnen 

brengen op 38.000-48.000 per jaar. 

 

Positionering locatie 

In het (uitgaans)centrum van een van de twee steden Vlissingen of Middelburg. 

 

Indicatie subsidies 
• investering gebouw en roerende zaken geschat op tussen € 10 en € 15 miljoen. 

Onder voorbehoud, want specifieke ramingen zijn niet opgesteld; 

• netto exploitatiesubsidie tussen € 400.000 en € 550.000. Daar bovenop komt 

nog subsidie voor de huisvestingskosten en subsidie voor de toekomstige 

vervangingsinvesteringen in roerende zaken. 

 

Gezamenlijk poppodium biedt meer dan individueel 

Door te kiezen voor een gezamenlijk poppodium van en voor Vlissingen en 

Middelburg krijgen deze gemeenten voor ‘veel minder geld’ (gerekend per 

gemeente) een veel groter poppodium dan individueel past bij (elk van) de 

gemeenten, met ieder een hoger cultureel en maatschappelijk rendement. 
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Enkele randvoorwaarden 

Niet limitatief: 

• professionele betaalde kernorganisatie en daarnaast veel vrijwilligers voor 

uitvoerende taken op de activiteiten zelf; 

• langjarige commitment en subsidie-’garanties’ van beide gemeenten. 

 

 

3.6 Procedurele aanbevelingen 
 

Wij bevelen het volgende aan: 

• Start de besprekingen met Middelburg over een gezamenlijk poppodium met 

als eerste doel een intentieverklaring van beide gemeenten. 

• In het geval van de intentieverklaring, neem op basis van ons rapport en even-

tuele aanvullingen/aanpassingen in beide gemeenten een go/no go-besluit 

over het al of niet voortzetten van het project voor een nieuw poppodium. Geef 

bij een go-besluit eventuele randvoorwaarden voor het vervolg mee. 

• In het geval van een go-besluit, laat een extern bureau nader onderzoek 

verrichten waarbij het (inhoudelijk) concept van het nieuwe poppodium nader 

wordt gedefinieerd, en een locatiestudie en haalbaarheidsstudie worden 

gehouden. Uit zo’n onderzoek blijkt onder meer het inhoudelijk concept van 

het nieuwe poppodium inclusief de functies, het profiel poppodium en 

programmering, en het werkgebied en de aantallen activiteiten en publiek. 

Verder toont het de beste locatie voor het nieuwe poppodium, de 

investeringsbedragen, de benodigde professionele betaalde personele 

organisatie en de exploitatiesubsidie die verstrekt zal moeten worden. 

Eventueel kan het onderzoek worden verricht voor meerdere scenario’s, waarbij 

bijvoorbeeld de capaciteit en de aantallen activiteiten de variabelen zouden 

kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Algemeen Dagblad, artikel over popwebsite 3Voor12Zeeland’ 
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Bijlage 

 
• Foto: Credits foto 
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Introductie LAgroup 
 

lagroup is een adviesbureau in de volle breedte van de vrijetijdssector. lagroup 

staat voor samen; binnen het adviesteam en met de opdrachtgever, maar altijd 

met behoud van onze oprechtheid, onafhankelijkheid en objectiviteit. 

 

Combinatie van leisure & arts 

lagroup is een specialist op het gebied van vrije tijd én cultuur, vaak in relatie tot 

gebiedsontwikkeling. De grenzen tussen deze twee werelden vervagen; denk 

bijvoorbeeld aan toprestaurants die zich in musea vestigen, hotels die luxe 

wellness ontwikkelen of een theater dat congresfaciliteiten aanbiedt. Omdat 

lagroup thuis is in het hele spectrum van de vrijetijds- en cultuursectoren kunt u 

met uw vraagstelling bij één bureau terecht. En mocht uw vraag toch onze 

expertise overstijgen, dan schakelen we een van onze vaste samenwerkings-

partners in.  

 

Eigenzinnig en kennisgedreven 

lagroup werkt met een vaste kring van gedreven adviseurs. Geen klonen van 

elkaar, maar eigenzinnige individuen die de ins & outs kennen van de sectoren 

waarin wij opereren. Adviseurs die kunnen meedenken én afstand nemen. Elk 

project krijgt een adviesteam dat past bij de vraagstelling. De adviseurs spreken de 

taal van de organisaties in onze sectoren en voelen zich persoonlijk betrokken bij 

de kwaliteit van deze sectoren – ze zijn dus goed ingevoerde gesprekspartners. 

 

Opdrachtgevers en opdrachten 

lagroup adviseert over kunst & cultuur, toerisme & recreatie, commerciële leisure, 

horeca & logiesaccommodaties, stedelijke & gebiedsontwikkeling en de congres-, 

beurs- & evenementensector. In gebiedsontwikkeling en in regio-marketing komen 

deze aandachtsvelden vaak samen. We werken in opdracht van overheden, 

brancheorganisaties, projectontwikkelaars, ondernemers en instellingen. Onze 

opdrachten variëren van concept- en beleidsontwikkeling, marketing en organi-

satievraagstukken tot impact- en haalbaarheidsstudies. 

 

Bij opdrachten is groot of klein voor ons niet relevant; wij bieden altijd maatwerk 

aan dat naadloos aansluit bij het belang, het budget en de urgentie van een 

project. Van kindertheater of familiehotel tot megabioscoop of museum met 

internationale allure. Van G4 tot krimpgemeente. Ze zijn ons even lief. 

 

Voor meer informatie over lagroup zie www.lagroup.nl. 
  

Bijlage A 
LAgroup en de adviseur 

http://www.lagroup.nl/
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Introductie adviseur 
 

Peter Koppen 

Na al langer in de culturele sector bestuurlijk actief te zijn 

geweest naast zijn betaalde werk in vele financieel-

economische functies bij de Rabobank, werd Peter (1957) in 

1996 directeur van poppodium Patronaat in Haarlem, dat in 

1984 mede door hem is opgericht. Zijn missie daar was groei, 

professionalisering en nieuwbouw. Bij de opening daarvan in 

2005 nam hij volgens plan afscheid en liet een poppodium na met jaarlijks 400 

optredens, 120.000 bezoeken en 150 betaalde en vrijwillige medewerkers. Bij de 

branchevereniging voor poppodia en festivals VNPF, waarvan hij begin jaren 90 

medeoprichter en daarna jarenlang bestuurder was, is hij in 2006 enige tijd 

waarnemend directeur geweest. Als adviseur cultuur werkt Peter sinds 2007 

samen met LAgroup. Hij had en heeft zitting in vele besturen en commissies en 

was onder meer lid van (voorheen rijkscommissie) de Raad van Advies voor de 

Bouw van Podia van de VSCD, lid van commissie Subsidie Reguliere Programme-

ring theaters en concertzalen (SRG) van het Fonds Podium Kunsten en is op 

vrijwillige basis actief bij de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut. 

Peter heeft voor lagroup veel opdrachten uitgevoerd, van scenario- en concept-

ontwikkeling, haalbaarheidsstudies en samenwerkingsvraagstukken, tot 

organisatorische en financiële vraagstukken, doorlichtingen en verzelfstandi-

gingen. Zie hiervoor de referentieprojecten op www.lagroup.nl, waar ook meer 

achtergrondinformatie over Peter te vinden is. 

 

  

http://www.lagroup.nl/
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Wij hebben de volgende personen en/of instellingen geraadpleegd. 

 

Gemeente Vlissingen 
• Gerard de Rijke, beleidsmedewerker cultuur 

• Rens Reijnierse, wethouder van onder meer cultuur 

 

Stakeholders 
We hebben de volgende stakeholders geïnterviewd over hun visie op het 

bestaansrecht voor popmuziekaanbod: 

• De ‘nieuwe’ Piek: Erik van der Meer/penningmeester bestuur, Henk Postma, 

secretaris en Kevin van Gorkom/voorzitter 

• Cultuurwerf: Onno Bakker, directeur 
• Poppodium De Spot in Middelburg: Aschwin van den Abeele/directeur Welzijn 

Middelburg, Marc Maquelin/programmeur en Willemien Clement/coördinator 
• Sjak Zwier/Gitaarbouw Zwier 

• Theatercafé De Spoetnik: Gertie Kaashoek en Rob Stap 

• Café De Concurrent: Frans Meijer 

• Muziekpodium Razzmatazz: Ad Lijnse 

• De Lasloods en Timmerfabriek: Louk Peperkamp 

 

 

Het adviesteam van lagroup 

Peter Koppen, adviseur kunst en cultuur voor lagroup 

Zie bijlage A voor nadere informatie over lagroup en de lagroup-adviseur. 

 

Amsterdam, 15 april 2019 

 

Colofon 
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  WINST & VERLIES 01-09-2018 t/m 31-12-2018 
       

    Omschrijving Verlies € Winst € 
    Afschr. Hardware  150   

    Bankkosten, kantoor, diversen 83   

    Huisvestingskosten  1.257   

    Drukwerk, porti en vrachten  111   

    Overige algemene diverse kosten  579   

    Verkoop diversen    1.801 

    Verkoop tickets    863 

    Omzet horeca    3.849 

    Inkopen  1.602   

    Giften    704 

    Subsidies    7.500 

    Podium aktiviteiten  2.450   

    Fooien    48 

    Eindresultaat  8.533   

      14.765 14.765 

       

       

  BALANS t/m 31-12-2018 
       

    Omschrijving Activa Passiva 
    Inventarissen  98   

    Hardware  215   

    Kas  3.490   

    Bank  1.254   

    nog te betalen    1.169 

    nog te ontvangen  2.346   

    Voorraad bar  1.849   

    BTW R/C  449   

    Algemene reserve    8.533 
      9.702 9.702 



 
 

 
  

INKOMSTEN       EURO UITGAVEN      EURO

Subsidies en giften Podium 

structureel Regionaal Cultuurarrangement Gages band en activiteiten

structureel      - Provincie 7.500,00      - Jamsessies 4.500,00

structureel      - Gemeente tegemoetkoming huur 0,00 PM      - Catering artiesten 3.000,00

doel/loopt af Aanjaagfonds Gemeente Jaar 1 12.500,00      - Artiesten met publiek(on)kosten 9.500,00

doel Lionsclub 5.000,00      - Afschrijving instrumenten 500,00

doel Jeugdgebouwen Hervormde kerk 3.000,00      - Samenwerkingsprojecten 800,00

doel DNWG gift 500,00      - drukwerk posters en flyers 1.500,00

Personen/individueel 200,00 Organisatie en techniek

Goederen in natura:      - geluid en licht 4.500,00

     -Instrumenten Bloff (gebruik) 0,00      - boekingskostenen fee 500,00

     -Benefiet concerten 1.000,00      - huur o.a. meubilair 1.000,00

     -Opleidingen o.a. BHV 400,00 Totaal 25.800,00

     -Sponsering divers 400,00

Totaal 30.500,00 Huisvestingskosten

Gebouw de Piek Hellebardierstraat:

Winst uit horecagelden    - huur 4 maanden 2019 0,00 PM

Winst uit baropbrengsten    - Gemeentelijke lasten en waterschap 1.000,00

     - Barwinst de Piek 15.000,00    - Energie gas, kabel en elec., water e.d. Delta 8.000,00

     - Jongeren frisfeesten 250,00    - verzekeringen 500,00

Totaal 15.250,00    - Aankleding en klein onderhoud 7.500,00

Totaal 17.000,00

Inkomsten gebruik externen de Piek

Gebruik dagdelen Organisatiekosten 

     -   30 dagdelen 1.000,00 Website en promotie algemeen

1.000,00    - Mediakosten 1.000,00

   - Huishoudelijke artikelen 2.000,00

Tickets en entree    - Verzekeringsinventaris 300,00

Bezoekers en deelnemers    - Leges, Buma en lidmaatschappen 1.500,00

     - Verkoop tickets 17.000,00    - Afschrijvingen apparatuur kantoor en bar 1.300,00

     - Garderobe 700,00    - kantoorartikelen, bankkosten e.d. 500,00

     - Diversen, piekboek en T-shirts 300,00 Onvoorzien 

Totaal 18.000,00    - opstartkosten diversen pm. 6.750,00

Totaal 13.350,00

Vrijwilligers

   - consumpties 12 maanden à 150,- mnd. 1.800,00

   - onkostenvergoeding vrijwilligers 3.800,00

   - verzekering vrijwilligers 200,00

   - parkeervergunningen en reiskosten 300,00

   - BHV en andere vakbekwaamheidskosten 2.500,00

Totaal 8.600,00

INKOMSTEN totaal 64.750,00 UITGAVEN totaal 64.750,00

BEGROTING DE PIEK 2019



 

INKOMSTEN       EURO UITGAVEN      EURO

Subsidies en giften Podium 

structureel Regionaal Cultuurarrangement Gages band en activiteiten

structureel      - Provincie 7.500,00      - Jamsessies 4.500,00

structureel      - Gemeente tegemoetkoming huur 0,00 PM      - Catering artiesten 3.000,00

doel Aanjaagfonds Gemeente jaar 2 6.250,00      - Artiesten met publiek(on)kosten 9.500,00

doel Donateurs 4.500,00      - Afschrijving instrumenten 500,00

doel Jeugdgebouwen Hervormde kerk 3.000,00      - Samenwerkingsprojecten 800,00

Goederen in natura:      - drukwerk posters en flyers 1.500,00

     -Instrumenten Bloff (gebruik) 0,00 Organisatie en techniek

     -Benefiet concerten 2.000,00      - geluid en licht 4.500,00

     -Opleidingen o.a. BHV 400,00      - boekingskostenen fee 500,00

     -Sponsering divers 400,00      - huur meubilair 1.000,00

Totaal 24.050,00 Totaal 25.800,00

Winst uit horecagelden Huisvestingskosten

Winst uit baropbrengsten Gebouw de Piek Hellebardierstraat:

     - Barwinst de Piek 15.000,00    - huur 0,00 PM

     - Jongeren frisfeesten 250,00    - Gemeentelijke lasten en waterschap 1.000,00

Totaal 15.250,00    - Energie gas, kabel en elec., water e.d. Delta 9.000,00

   - Verzekeringen 500,00

Inkomsten gebruik externen de Piek    - Aankleding en klein onderhoud 4.200,00

Gebruik dagdelen Totaal 14.700,00

     -   30 dagdelen 1.000,00

1.000,00 Organisatiekosten 

Website en promotie algemeen

Tickets en entree    - Mediakosten 1.000,00

Bezoekers en deelnemers    - Huishoudelijke artikelen 2.000,00

     - Verkoop tickets 17.000,00    - Leges, Buma en lidmaatschappen 1.500,00

     - Garderobe 700,00    - Verzekeringsinventaris 300,00

Totaal 17.700,00    - Afschrijvingen apparatuur kantoor en bar 1.300,00

   - kantoorartikelen, bankkosten e.d. 800,00

Onvoorzien 

   - pm 2.000,00

Totaal 8.900,00

Vrijwilligers

   - consumpties 12 maanden à 150,- mnd. 1.800,00

   - onkostenvergoeding vrijwilligers 3.800,00

   - bestuursaansprakelijkheidsverzekering 200,00

   - parkeervergunningen en reiskosten 300,00

   - BHV en andere vakbekwaamheidskosten 2.500,00

Totaal 8.600,00

INKOMSTEN totaal 58.000,00 UITGAVEN totaal 58.000,00

CONCEPT BEGROTING DE PIEK 2020



 

Podium De Piek 

Gewoon zelf aan de slag 

 

Vlissingen is trots op De Piek. Dat zeggen we niet zelf. Het staat in 

het beleidsprogramma van de gemeente, opgesteld na de 

verkiezingen van vorig jaar. Toch ging de De Piek op slot. Als 

vrijwilligers richtten we een stichting op om te proberen het 

bestaansrecht aan te tonen. Gewoon, door zelf aan de slag te gaan. 

Vrijwilligers 
De Piek is nu een zelfstandige podium, volledig gerund door vrijwilligers, en 

voldoet weer aan alle eisen voor een verantwoorde exploitatie. In oktober 

was dat nog anders. Alle contracten waren opgezegd. We troffen een 

onttakeld, muf gebouw aan. We stonden voor de klus om de bedrijfsvoering 

volledig nieuw op te bouwen, van de grond af aan. Zonder nog te kunnen 

beschikken over een bureau waar betaalde krachten het vele werk doen 

voor een arbeidsintensief ‘bedrijf’ als De Piek, met horeca-exploitatie, 

programmering, podiumtechniek, informatica, publieksbenadering enz.  

Programmering 

Toch lukte het De Piek weer op te starten: er zijn nu zelfs veel meer 

activiteiten dan voorheen, gericht op een grotere diversiteit aan 

publieksgroepen. Tegen een fractie van de vroegere kosten.  

Inzet 
Dat alles in slechts enkele maanden tijd. Vlissingen kan nu nog trotser zijn 

op De Piek als het enige vaste non-profit podium voor (pop)muziek en 

andere culturele uitingen. Maar of De Piek daarmee is gered? We zijn er nog 

lang niet. Of De Piek kan blijven voortbestaan hangt af van de bereidheid 

van overheid en burgers om er even enthousiast als wij aan mee te werken. 

Al dan niet in de bestaande huisvesting. 

 

INTERESSE VOOR 

DE PIEK GROEIT 

STERK  

Sinds de herstart van De Piek is 

het aantal volgers van de 

Facebookpagina gegroeid met 50 

procent: van ruim 2000 naar 

ruim 3000 eind april.  

80 PODIUMACTS 

Meer dan honderd Walcherse 

muzikanten steunden de herstart 

van De Piek met benefiet 

optredens. Mede door hun inzet 

kon in het eerste zes maanden 

een programma worden 

uitgevoerd met meer dan tachtig 

podiumacts, goed voor meer dan 

vijfendertig evenementen, 

gericht op een grote diversiteit 

aan grote en kleine 

publieksgroepen. Dit los van de 

jam sessies en  educatieve 

activiteiten 

Jong talent 

Behalve aan Nederlandse en 

buitenlandse bands, bood De 

Piek vooral ook ruimte aan jong 

Vlissings, Walchers en Zeeuws 

talent. Al met al traden elf bands 

en vier  soloartiesten op uit het 

regionaal en plaatselijk circuit 

voor talentontwikkeling. 

Daarnaast vonden in De Piek 

diverse educatieve projecten 

plaats voor jongeren en kinderen 

 

Uitgave: 

Stichting Podium De Piek 

Vlissingen 

www.depiek.nl 
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Omvangrijke programmering 
Hoewel artiesten pas vanaf de herstart konden worden geboekt, en het te laat was om nog in aanmerking te 
komen voor landelijke podium C toelagen, kwam al snel een omvangrijke programmering tot stand, met een 
grote diversiteit, gericht op uiteenlopende doelgroepen, oude, nieuwe en vooral ook jongeren.  

In de eerste zes maanden traden al veertig bands op en meer dan veertig solo-artiesten (singer-songwriters, 
theatermakers, beeldend kunstenaars, dj’s, mc’s en andere performers). Niet meegeteld zijn de vele tientallen 
deelnemers aan de maandelijkse jamsessies. Er vond ook een politiek debat plaats over het provinciaal 
cultuurbeleid. We organiseren en faciliteren educatieve activiteiten voor de jeugd. En er vonden muziek- en 
filmopnamen plaats. 

In totaal stonden de eerste vijf maanden meer dan driehonderd muzikanten/artiesten op het podium: 

- 40 bands, waaronder 24 uit Zeeland, 11 uit de rest van Nederland, 5 uit België, Engeland en de V.S. 
- In speciale programma’s en voorprogramma’s traden 11 jonge bands op uit het Zeeuws circuit voor 

talentontwikkeling 
- 5 singer-songwriters ( daaronder 4 uit het Zeeuws circuit voor talentontwikkeling) 
- 30 dj’s 
- 7 jamavonden met deelname van vele tientallen veelal jonge muzikanten 
- 1 politiek debat 
- 6 beeldend kunstenaars 
- 4 theater acts 
- Diverse workshops theater, workshops muziek, schooluitvoeringen, muziek- en filmopnames. 

In totaal waren hiervoor ongeveer vijftig vrijwilligers in touw onder wie continue vijf bestuurders (tevens 
uitvoerders) en vijf vaste bestuursmedewerkers (tevens uitvoerders). 

 

Culturele infrastructuur      

Een kerntaak van de gemeentelijke overheid is de instandhouding van infrastructuur: zoals wegen, 

groenvoorzieningen en sportaccomodaties. Daar gaat veel geld in om. Tot die infrastructuur behoort ook de 

culturele ‘hardware’. Vooral op die culturele infrastructuur is de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Vlissingen telt 

nog maar één permanente publieke plek die het hele jaar beschikbaar is voor culturele activiteiten, en daar 

ook voor is gefaciliteerd: Podium De Piek. 

   

Burgerparticipatie 
De Piek wordt geëxploiteerd door een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers: een kerngroep van een 

tiental bestuurders/bestuursmedewerkers. Zij besturen niet alleen, maar verrichten daarnaast al het werk dat 

voorheen door betaalde krachten werd verricht, zoals directievoering, beheer, boekhouding, programmering, 

publieksbenadering, coördinatie vrijwilligers en onderhoud. Die kerngroep weet zich bijgestaan door enkele 

tientallen vrijwilligers die zo nodig inzetbaar zijn. Ook die werken allemaal belangeloos mee. 

De Piek is daarmee een toonbeeld van burgerparticipatie. Vele tientallen burgers zetten zich belangeloos in om 

voor Vlissingen een belangrijk stuk culturele infrastructuur in stand te houden: een permanent podium dat 

gedurende het hele jaar beschikbaar is voor de uitvoering en beleving van (pop)muziek, in wisselwerking met 

andere culturele uitingsvormen. Dat alles met minimale middelen: slechts een fractie van wat soortgelijke, en 

zelfs kleinere gemeenten, uitgeven om hun burgers te voorzien van een minimum aan culturele hardware. 

 

Vestigings- en leefklimaat 
De Piek heeft een zaalcapaciteit van maximaal 150 tot 170 betalende bezoekers. Vanwege die kleinschaligheid 

leent De Piek zich bij uitstek voor de bediening van de grote diversiteit aan relatief kleine publieksgroepen in 
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een gemeente met de omvang van Vlissingen. Zonder een podium als De Piek kan aan die verscheidenheid 

aan culturele behoeften niet worden voldaan. De Piek draagt daarmee substantieel bij aan de versterking van 

het vestigings- en leefklimaat, zowel voor bedrijven als (nieuwe) inwoners. 

 

Voeding festivals en grotere zalen 

Als relatief klein podium kan De Piek zich niet richten op ‘het grote publiek’. Daar ligt vooral ook een functie 

voor de grotere commerciële zalen, en voor festivals die echter slechts enkele dagen per jaar plaats vinden. 

De Piek speelt voor deze commerciële zalen, en voor deze festivals, wel een belangrijke rol. Zo faciliteert De 

Piek organisaties als het Bevrijdingsfestival, Onderstroom, Vlissingen Vintage, Festival Daer, Zeeuwse 

Komedie, diverse scholen en diverse kleinere initiatieven.  

Daarnaast is De Piek ook een plek die de grote zalen en festivals voedt, omdat talent pas rijp voor is voor het 

grotere werk nadat het zich heeft kunnen ontwikkelen in kleinere, intiemere settingen als De Piek. 

 

Visitekaartje Vlissingen 

De Piek fungeert bij organisatoren en muzikanten ook als Vlissings visitekaartje. Muzikanten en artiesten tonen 

zich steeds weer aangenaam verrast door de intimiteit, gemoedelijkheid en gastvrijheid in De Piek, ook 

wanneer ze gewend zijn in veel grotere en aanzienlijk luxere zalen te spelen. Vaak horen we van muzikanten 

dat De Piek voor hen een prettiger plek is dan poptempels als Paradiso. 

 

Broedplaats voor nieuwe generaties 

De Piek is niet louter een podium voor (pop)muziek. Ook andere culturele disciplines kunnen er terecht, zoals 

visuele kunst, poëzie en zelfs politiek debat. Maar een relatief klein podium als De Piek bedient uiteindelijk niet 

de massacultuur, maar de grote diversiteit van vele relatief kleine publieksgroepen.  

Daarnaast richt De Piek zich niet alleen op het publiek (passieve cultuurbeleving), maar biedt het als podium 

vooral ook uitingsmogelijkheden en ontwikkelingsruimte aan muzikanten en andere kunstenaars (actieve 

cultuurbeleving) 

De Piek wil daarmee niet alleen hoeder zijn van culturele verscheidenheid, maar vooral ook broedplaats en 

kweekvijver voor de ontwikkeling van jong en nieuw talent. Juist een relatief klein podium als De Piek is daar 

bij uitstek geschikt voor. De afgelopen halve eeuw heeft De Piek die broedplaats- en ontwikkelingsfunctie al 

wel vaker vervuld. In De Piek zetten lokale en regionale talenten de eerste stappen naar bekendheid.  

Bijvoorbeeld ook de gevierde Nederlandse popgroep BLØF.  

Ter ondersteuning van de broedplaatsfunctie van De Piek heeft BLØF, in samenwerking met Zwier Gitaarbouw,  

een compleet nieuw backline-instrumentarium aan De Piek beschikbaar gesteld, onder meer bestaande uit 

professioneel drumstel, elektrische piano, gitaren, gitaarversterkers en toebehoren. Verder kwamen er 

bijdragen voor binnen van organisaties als de Lions Club Vlissingen, Delta Netwerk Groep en de Stichting 

Hervormde Jeugdgebouwen. 

 

De Piek Muziekschool 
De Piek wil die ontwikkelingsfunctie verder uitbouwen, niet alleen door podiumervaringen te bieden aan jong 

talent, ook door jongeren en kinderen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, zowel op de terreinen van 

muziek als podiumtechniek en organisatie. Dat gebeurt onder de noemer ‘De Piek Muziekschool’. 

De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet, o.a. door faciliteiten te bieden aan basisscholen (workshops 

theater en muziek), Cultuureducatie Walcheren (Eddy’s Kids), Zeeuwse Muziekschool (afstudeerproject), 

Podium Z Veere (workshops en jam sessies) en diverse jonge bands. Ook vindt samenwerking plaats met 
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popmuziekdocenten en geluidstechnici. Op dit vlak zijn nieuwe activiteiten in voorbereiding. Of die tot volle 

wasdom komen hangt vooral ook af van het voortbestaan van De Piek na 1 september 2019.  

 

Gebouw 

Het gebouw van De Piek is eigendom van de gemeente en kampt met vele jaren achterstallig onderhoud. Dat 

leidt tot schade die de exploitatiemogelijkheden - en daarmee ook de economische waarde – aantast. Wel is 

gebleken dat het gebouw op verantwoorde wijze kan worden gebruikt, zolang de eigenaar waarborgt dat het 

wind- en waterdicht blijft, en technische installaties aan veiligheidseisen voldoen.  

Als gebruiker dragen we zelf in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het gebouw en de technische 

voorzieningen, onder andere door het de temperatuur en luchtvochtigheidsgraad te bewaken. Dat belast 

overigens wel onze financiën, met name vanwege de hoge stookkosten. Aan de instandhouding van het 

gebouw dragen we ook bij door verantwoordelijkheid te nemen voor klein onderhoud waar dit geen uitstel 

duldt (met name om de veiligheid te waarborgen, en energie te kunnen besparen). Ook daarbij is sprake van 

zelfwerkzaamheid door vrijwilligers.   

 

Financiën 

- De herstart was mogelijk doordat de gemeente het gebouw (inclusief podiumfaciliteiten) aan ons in 

gebruik gaf, voorlopig tot 1 september a.s.  Daarnaast kwam een gemeentelijke opstartbijdrage 

beschikbaar van 7.500 euro, onontbeerlijk om bij aanvang te kunnen beschikken over liquide 

middelen. 

- Ondanks de onzekerheid van het voortbestaan na 1 september, waardoor crowdfunding, fondswerving 

en sponsoring ernstig bemoeilijkt werden, was er toch al een veelvoud aan financiële steun uit de 

samenleving. 

- Tegenover de opstartbijdrage van 7.500 euro uit het gemeentelijk aanjaagfonds stond na enkele 

maanden een bedrag van meer dan 13.000 euro, afkomstig van maatschappelijke instanties,  

benefietoptredens en sympathiserende burgers. Daarvan is 5.500 euro geoormerkt voor uitbouw van 

De Piek Muziekschool (talentontwikkeling) en 3.000 euro voor activiteiten ten behoeve van jongeren 

tot 18 jaar. 

- We ontvingen ook steun in natura, onder meer voor oprichtings- en bestuurskosten, backline-

voorzieningen, ict en externe communicatie.  

- Belangrijke contribuanten waren de Lionsclub Vlissingen en De Stichting Jeugdgebouwen Hervormde 

Kerk (voormalige Walk-In) en popgroep BLØF (backline-voorzieningen). Daarnaast waren er vele 

kleinere bijdragen van andere Zeeuwse bands (benefiet-optredens), Delta Netwerk Groep en Zeeuwse 

Notarissen Alliantie, alsook van tientallen kleinere ondernemers en burgers.  

- Een deel van deze ondersteuning is structureel, afhankelijk van het voortbestaan van De Piek. Dat 

geldt ook voor een financiële bijdrage die is toegezegd door het provinciebestuur (regionaal 

cultuurarrangement). 

- Mede dankzij deze steun uit de samenleving kon de opstart budgettair neutraal verlopen. Wel stelt de 

low budgetfinanciering beperkingen aan de programmering, en werkten alle bestuursleden, 

bestuursmedewerkers en andere vrijwilligers tot dusver zonder (onkosten)vergoeding. 

 

Voortgang 

Met de gemeente is afgesproken dat in de opstartfase per kwartaal een evaluatie plaatsvindt van activiteiten 

en financiële resultaten. Na het opstellen van de jaarrekening 2018 is een sluitende begroting opgesteld voor 

het kalenderjaar 2019, en een concept begroting voor het kalenderjaar 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van 

de opgedane ervaringsgegevens.  

Het voortbestaan van De Piek na 1 september 2019 is met name afhankelijk van: 
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- Continuering van de gebruiksovereenkomst na 1 september a.s., voor een periode van minstens twee 

tot drie jaar, dan wel omzetting in een huurconstructie waarbij sprake is van eenzelfde benadering als 

bij publieksactiviteiten van huurders van andere gemeentelijke accommodaties voor sport, cultuur of 

maatschappelijke doeleinden. 

- Toepassing van de criteria voor bijdragen uit het gemeentelijk Aanjaagfonds 

- Opname van De Piek in het meerjarig regio arrangement met het provinciebestuur 

- Verdere versterking van de organisatie door het werven van vrijwilligers voor een aantal specifieke 

functies 

- Voortgaande steun van bedrijven, instellingen en samenwerkingspartners. 

 

Bestuur Stichting Podium De Piek Vlissingen 

Kevin van Gorkom, voorzitter           (portefeuille: De Piek Muziekschool) 

Henk Postma, secretaris                  (portefeuille: interne en externe communicatie) 

Marleen Verstrate, penningmeester (portefeuille: boekhouding) 

Erik van der Meer                             (portefeuille: bedrijfsvoering en beheer, coördinatie medewerkerspoule) 

Ingrid Joosse                                    (portefeuille: bedrijfsvoering en beheer, coördinatie medewerkerspoule) 

 

Bestuursmedewerkers 

Peter de Jonge (onderhoud en veiligheid) 

Rens van Goudzwaard (programmering) 

Wybe de Haan (programmering) 

Norman van der Mull (website) 

Vincent van Boven (grafisch ontwerp) 

 

Medewerkerspoule 

De activiteiten van De Piek worden daarnaast gedragen door een poule van tientallen medewerkers, beschikbaar voor 
vrijwilligerswerkwerk voor o.a.: 

- horecadiensten,  kaartverkoop en huishoudelijk werk 
- onderhoud en veiligheid 
- podiumtechniek 
- posterverspreiding 
- jongerenactiviteiten 
- backline- en instrumentenbeheer 
- catering 
- workshops muziek 
- grafisch ontwerp 
- muzikale of artistieke bijdragen 
- programmering 



Stichting Podium De Piek Vlissingen 

4381 JZ Hellebaardierstraat 13 

06-22950962  Email info@depiek.nl 

KvK 72589981 

Rek nr. NL30 RABO 0333 0666 69 

 

Aan B en W van Vlissingen 

t.a.v. wethouder Reijnierse, 

                                                                                               Vlissingen 07 mei 2019 

Geachte College, geachte wethouder Reijnierse 

In september vorig jaar kwam tussen de gemeente Vlissingen en onze Stichting 

Podium De Piek Vlissingen een gebruiksovereenkomst tot stand voor het 

gebouw De Piek. Deze overeenkomst, die een herstart mogelijk maakte van De 

Piek via exploitatie door een nieuw, en in deze opzet uniek burgerinitiatief, 

eindigt per 1 september a.s.  

Het afgelopen half jaar was sprake van een succesvolle opstartfase, waarbij de 

haalbaarheid is aangetoond van de aan U gepresenteerde financiële opzet, een 

grotere diversiteit aan publieksgroepen is bereikt, jongerenactiviteiten zijn 

opgestart, en gewerkt kon worden aan verdere versterking van de organisatie, 

van het draagvlak en van de draagkracht.  

Dit biedt perspectief op een voortbestaan van De Piek als podium voor 

(pop)muziek en andere culturele uitingen in nieuwe vorm, namelijk met 

aanzienlijk meer maatschappelijk rendement tegen aanzienlijk geringere 

kosten. Dat alles door de inzet van vrijwilligers voor werkzaamheden die 

voorheen werden verricht door een bureau met betaalde krachten. 

Om de exploitatie te kunnen continueren (en verder te ontwikkelen)   

verzoeken we U de gebruiksovereenkomst te verlengen met ten minste nog 

twee jaar, al dan niet vooruitlopend op alternatieve huisvesting. 

 

-vervolg op blad 2- 
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Een besluit hierover, en de formele vastlegging daarvan, zouden we graag 

tegemoet zien voor het a.s. zomerreces. Dit om te voorkomen dat – als gevolg 

van onzekerheid over het voortbestaan na 1 september - de bedrijfsvoering 

wordt onderbroken, met nadelige gevolgen voor de exploitatie.  

De onzekerheid over het voortbestaan na 1 september heeft tot dusver de 

werving bemoeilijkt van fondsen, sponsors en donateurs. Bovendien, zo lang de 

onzekerheid voortduurt, kunnen geen contracten worden afgesloten voor 

programmering in het nieuwe seizoen. Ook de voortzetting van 

samenwerkingsprojecten, met name gericht op jongeren, komt er door in het 

gedrang, alsmede het aanboren van fondsen die mogelijk beschikbaar zijn.   

We leggen U hierbij ook onze financiële stukken voor, gebaseerd op 

ervaringscijfers uit het eerste half jaar. Het betreft de jaarrekening 2018, de 

begroting 2019 en de concept begroting 2020. In deze begrotingen wordt 

uitgegaan van een mondeling toegezegde bijdrage van het provinciebestuur en 

honorering van ons nieuw burgerinitiatief volgens de criteria van uw 

gemeentelijk aanjaagfonds, waarbij sprake is van een bijdrage die wordt 

afgebouwd in een periode van drie jaar.  Als nieuw en vernieuwend 

burgerinitiatief motiveren we ons beroep op het Aanjaagfonds in de onder 

deze brief bijgevoegde bijlage 1.  

We willen U vragen ook hierover, nog voor het zomerreces, een besluit te 

nemen, omwille van de continuïteit van de exploitatie. 

 

Motivatie bijdrage uit het Aanjaagfonds voor de Stichting Podium De Piek 

Vlissingen als nieuw burgerinitiatief met vernieuwende activiteiten. 

-bijlage 1-        7 mei 2019 

De Stichting Podium De Piek Vlissingen kan gezien worden als een volledig 

nieuw initiatief. Doel is NIET de voortzetting van Podium De Piek zoals dat tot 

voor kort bestond, maar instandhouding van een podium voor (pop)muziek en 

andere culturele activiteiten, al dan niet in het huidige gebouw De Piek. 

-vervolg op blad 3-  
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Daartoe verricht de stichting werkzaamheden die voor Vlissingen in vele 

opzichten vernieuwend zijn, en zelfs baanbrekend kunnen worden genoemd 

wat betreft de exploitatie van gemeentelijke infrastructuur voor cultuur.  

Daarmee ook sluit onze stichting aan bij de uitgangspunten van gemeentelijk 

beleid waarvoor een zogenaamd Aanjaagfonds in leven is geroepen. We 

motiveren dat als volgt:   

- Allereerst is sprake van een nieuw burgerinitiatief, waarbij het 

gemeentelijk Podium De Piek wordt geëxploiteerd door een organisatie 

die volledig bestaat uit vrijwilligers. Zij verrichten belangeloos alle 

dagelijkse werkzaamheden die voorheen werden verricht door een 

bureau met betaalde vaste krachten in loondienst en zzp’ers. 

 

- Nieuw is ook de insteek op een grotere diversiteit aan publiekgroepen. 

 

- Onderscheidend is verder dat nieuwe generaties worden betrokken bij 

de exploitatie en programmering.  

 

- Een bijzonder aspect is de specifieke aandacht voor jongeren en 

kinderen, waarbij vooral wordt ingezet op talentontwikkeling, zowel 

artistiek als organisatorisch, en op educatieve activiteiten. Voor dit doel 

heeft de popgroep BLØF i.s.m. gitaarbouwer Sjak Zwier een backline- 

instrumentarium beschikbaar gesteld, waaronder drumstel, elektrische 

piano, gitaren, versterkers enz. Ook zijn voor dit doel bijdragen 

toegezegd en verstrekt door particuliere organisaties. 

 

- Onderscheidend is ook de projectmatige samenwerking met externe 

partijen zoals culturele organisaties, educatieve instellingen en 

uiteenlopende programmeurs, gericht op financieel, maatschappelijk en 

artistiek rendement.  Voor de exploitatie van De Piek brengt dit meer 

draagkracht, draagvlak en perspectief met zich mee dan fixatie op kale 

huurovereenkomsten met derden. 

 

-vervolg op blad 4- 
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Met het oog op dit totaal aan vernieuwende aspecten verwachten we als 

burgerinitiatief te voldoen aan de criteria voor het gemeentelijk Aanjaagfonds.  

Ons verzoek is een redelijke honorering uit het Aanjaagfonds volgens de 

daarvoor geldende criteria gericht op nieuwe (burger)initiatieven. Gezien de 

bedragen waarmee andere initiatieven zijn of worden gehonoreerd, opteren 

we ten minste voor gemiddeld 7.500 euro per jaar. De criteria van het fonds 

volgend komt dit neer op een bedrag van 12.500 euro in het jaar 2019, een 

bedrag van 6.250 euro in het jaar 2020, en een bedrag van 3.125 euro in 2021 

We gaan er daarbij van uit dat we ook na 1 september van dit jaar nog kunnen 

blijven beschikken over het bestaande gebouw volgens de huidige 

gebruiksovereenkomst voor een periode van ten minste twee jaar en vier 

maanden, dan wel dat alternatieve huisvesting beschikbaar komt die geschikt is 

voor onze statutaire doelen.  

Mocht de gemeente besluiten tot een huurovereenkomst, dan zouden we 

willen uitgaan van een benadering die ook geldt voor andere gebruikers van 

gemeente accommodaties voor sport, cultuur en maatschappelijke doeleinden, 

waarbij tegenover huurbedragen voor publieksactiviteiten ook 

tegemoetkomingen staan in de vorm van (hogere) gemeentelijke bijdragen: te 

denken aan een hogere bijdrage uit het aanjaagfonds dan het gevraagde 

gemiddelde van ten minste 7.500 euro per jaar.  

Hiervan uitgaand is voor het hele kalenderjaar 2019, een begroting opgesteld 

die sluit op 64.750 euro, waarbij uitgaven door inkomsten worden gedekt. Dit is 

gebaseerd op de ervaringen na een half jaar exploitatie en programmeren. 

Deze gegevens sporen met de ontwerp begrotingen die we eind vorig jaar 

voorlegden bij de opstart van ons initiatief. (zie ook onze jaarrekening 2018 die 

deel uitmaakt van de financiële stukken in bijlage 2).  

Voor het kalenderjaar 2020 is een concept begroting opgesteld die sluit op 

57.000 euro. Dit bedrag is lager dan in de begroting 2019. Het verschil is in 

belangrijke mate verklaarbaar vanwege opstartkosten in 2019.  

-vervolg op blad 5- 
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In afwachting van besluitvorming over de gebruiks- c.q. huurovereenkomst, zijn 

in deze begrotingen PM posten opgenomen voor huur en een daar aan 

gerelateerde vergoeding, eventueel via een hogere bijdrage uit het 

Aanjaagfonds. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Stichting Podium De Piek Vlissingen 

                                                                                                  Vlissingen, 07 mei 2019 

Kevin van Gorkom (voorzitter), telefoon privé 06-43099289 

 

Henk Postma (secretaris), telefoon privé 06-21178712 

 

Marleen Verstraete (penningmeester), telefoon privé 06-53380743 

 

Erik van der Meer, telefoon privé 06-51174034 

 

Ingrid Joosse, telefoon privé 06-38926104 

 

Als attachment zijn de volgende BIJLAGEN bijgevoegd: 

2a   Jaarrekening 2018 

2b   Begroting 2019 

2c   Concept Begroting 2020 

3.    Brochure: Vlissingen trots op De Piek (aangepast concept)  
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