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Tot eind januari 2020 was "Corona" voor 
de meeste mensen mets anders dan 
een fris biermerk, lekker met een schijfje 
citroen of de buitenste laag van de 
zon. Niemand had nog gehoord van het 
coronavirus wat langzaam om zich heen 
greep vanuit China. 



Voorwoord 
Tot eind januari 2020 was "Corona” voor de 
meeste mensen mets anders dan een fris 
biermerk, lekker met een schijfje citroen of de 
buitenste laag van de zon. Niemand had nog 
gehoord van het coronavirus wat langzaam om 
zich heen greep vanuit China. De eerste twee 
maanden van 2020 begonnen we bij De Bosuil 
vol positieve energie en met mooie concerten. 
Het startschot voor een goed jaar leek gegeven 
te zijn tot midden maart de noodrem erop 
moest en wij onze deuren moesten sluiten op 
last van de overheid: 

Het corona-virus bracht een nieuwe realiteit 
waarbij alles wat we de afgelopen jaren als 
"normaal" en "gewoon" beschouwden opnieuw 
moesten definiëren. 

We waren teleurgesteld over de sluiting 
maar wel realistisch; gezondheid gaat 
vanzelfsprekend voor, In de daaropvolgende 
periode, de eerste lockdown, werd wel duidelijk 
hoe groot het gemis naar muziek en cultuur 
kan zijn. Uit onafhankelijk onderzoek én uit 
steunbetuigingen en berichtjes van onze eigen 
bezoekers blijkt dat vooral de ontspanning, 
het plezier en de gespreksstof die cultuur met 
zich meebrengt gemist wordt. Ook missen ze 
de manier waarop het hun nieuwsgierigheid 
prikkelt. Er is grote behoefte aan 'het hoofd 
leeg maken' in deze gekke tijden. 

De Bosuil is dankbaar voor de financiële 
steun door de lokale én landelijke overheid. 
Lange tijd was het onduidelijk of er financiële 
compensatie voor de gedwongen sluiting 
ging komen en in welke vorm maar onder 
andere de subsidie in de loonkosten (NOW), 
Tegenmoetkoming Vaste Lasten (TVL) en een 
subsidie door Fons Podiumkunsten die werd 
gematched door de gemeente Weert brachten 
rust en boden perspectief voor de toekomst. 
Voorlopig. In 2020 vonden er maar een kwart 
van het aantal concerten plaats dan we andere 
jaren organiseerden. Het aantal bezoekers 
was zelfs minder dan een 25 procent van het 
voorgaande jaar. 

Het jaar 2020 in het kort: 

13 maart: sluiting / lockdown 

4 juli: start concertreeks 100 personen (24 
shows) 

13 oktober: sluiting / lockdown 

29 november: start concertreeks 30 personen 
(3 shows) 

14 december: sluiting / lockdown 

Muziekcentrum De Bosuil draagt bij aan een 
grote muzikale, maatschappelijke en culturele 
behoefte en levert wekelijks een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de stad Weert 
én aan de mensen die er wonen. 

Voor de inwoners (publiek, muzikanten en de 
vrijwilligers) werken we via muziek aan tal¬ 
entontwikkeling, fijne culturele belevingen, 
netwerk en/of werkervaring. 

Maart 2021 

Sander Hoeben 

Algemeen Coördinator 

Muziekcentrum De Bosuil 





1 uitvoering Beleid 

1.1. Programmering 

Junior Programmeur 

De rol die de programmeur bij het poppodium 
heeft !S vrij essentieel; zonder programmeur 
geen programma (geen muzikanten, geen 
artiesten, geen bands, geen muziek) en 
daarmee geen publiek. Om De Bosuil minder 
kwetsbaar te maken bij een eventueel uitval 
van de programmeur én met het oog op het 
aantrekken van een jongere doelgroep zijn 
we in januari een zoektocht gestart naar een 
■'junior programmeur’’ iemand die onze huidige 
programmeur kan bijstaan met het vormen 
van een programma en alles wat daar bi| komt 
kijken. 

Na een selectie, meerdere sollici¬ 
tatiegesprekken en daarna de gebruikelijke 
onderhandelingen viel de keuze op de uit Lozen 
(BE) afkomstige Dennis Boonen. Naast groot 
liefhebber van muziek en concerten ook zelf 
muzikant en organisator van evenementen bij 
onze Zuiderburen. Door de lockdown kwamen 
we overeen dat Dennis met per april maar per 
1 mei 2020 aansloot bij het team. Er is gekozen 
om de junior programmeur, ondanks de 
terugloop van het aantal concerten, toch aan 
te houden. Waar zijn werkzaamheden, na een 
inwerkperiode, veelal zouden gaan bestaan uit 
het programmeren en alle aanverwante acties 
(contracten, administratie, pre-productie, 
etc) werd dit al snel omgevormd tot een 
ruimere inwerkperiode met meer verdieping 
en onderzoek om een beter beeld van onze 
doelgroep, eigen werkwijzen en netwerk te 
krijgen. 

Hoogtepunten 

Grote plannen, mooie concerten: het jaar 2020 
had de potentie om (weer) een uitermate goed 
concertjaar voor De Bosuil te zijn. In januari 
hadden we m samenwerking met carnavalsv¬ 
ereniging "Heldj op Sok” een stijf uitverkochte 
zaal en ook een weekend later met de 
Italiaanse Queen-tribute Vipers was De Bosuil 
stijf uitverkocht. Maar dit beoogde succesjaar 

Hoogtepunten zijn met alleen te meten in be¬ 
zoekersaantallen maar zeker ook op andere 
manier. 
Een mooie prestatie wat ons betreft was 
het gezamenlijke project "Home Grown” met 
alle Limburgse poppodia in samenwerking 
met Pop in Limburg, De Limburgse poppodia 
vroegen gezamenlijk aan een aantal Limburgse 
artiesten om m 'splendid isolation’ een nieuw, 
zelfgemaakt liedje te maken en op te nemen. 
Dit resulteerde in 24 gloednieuwe songs, van 
hip-hop tot knallende gitaren, van Limburgse 
bodem in een periode dat er nagenoeg met 
opgetreden kon worden. Muzikanten zaten 
verlegen om optredens en publiek zat thuis in 
afwachting om verrast te worden. Met de komst 
van de ”anderhalve-meter-samenleving’’ moest 
er ook een vertaalslag gemaakt worden naar 
onze zaalindeling. Met bezoekers in tweetallen 
en op gepaste afstand betekent dit m onze 
zaal dat er maximaal 100 bezoekers naar een 
concert kunnen komen kijken. 

Het maken van zo'n nieuwe zaalindeling, 
het sfeervol aankleden van het geheel én 
het maken van een gehele "corona-aanpak” 
(denk aan bezoekersstromen, spelregels 
publiek, instructie personeel en meer) was 
een leerzaam traject. De feedback van de 
bezoekers zorgde voor de laatste fine-tuning 
maar ook voor de beloning; onze gasten lieten 
ons veelvuldig weten dat ze zich veilig voelden, 
dat we het goed voor elkaar hadden en dat ze 
erg genoten hadden van de concerten. 

In 2019 werd een vervangingstraject aangegaan 
voor de geluidsinstallatie op ons hoofdpodium 
wat in 2020 tot een daadwerkelijke aanschaf 
en installatie ging leiden. Na een grondige 
verkenning en gedegen voorbereiding kwamen 
we tot de keuze om opnieuw met de Duitse 
firma KS Audio in zee te gaan. 

Hoewel er voor alsnog helaas minder mensen 
dan gehoopt hebben kunnen gemeten van de 
nieuwe sound krijgen we wel al terug dat het 
geluid nóg beter is; ook achterin de zaal, op 
het balkon en helemaal vooraan m het midden 
waar eerder het geluid niet als optimaal werd 
ervaren. 

In totaal werden het afgelopen jaar een kleine 
6000 bezoekers bereikt. 



Toekomst programmering 

De Bosuil gaat in 2021 aan de 
hand van een uitgewerkte visie 
met daarin een aantal concrete te 
behalen doelen, de programmering 
vormgeven. Hierbij geldt de 
voorwaarde dat de succesvolle 
activiteiten met worden verdrongen. 
Deze visie voor de programmering 
moeteen herkenbaar onderdeel 
worden van het Bosuil-programma 
waarin, zowel de oude als de nieuwe 
klanten zich kunnen vinden. 

De Bosuil is erkend als Kernpodium 
A. Zij is daarmee een van de 
10 door Fonds Podiumkunsten 
hoogst gekwalificeerde poppodia 
van Nederland. Wanneer bij een 
concert van Nederlandse artiesten 
de gemaakte kosten hoger zijn 
dan de (entree)opbrengsten kan 
er om beperkte financiële bijdrage 
gevraagd worden aan het Fonds 
Podiumkunsten. 

Ook in 2021 zal De Bosuil de 
kwaliteitsstempel Kernpodium A 
dragen 

"Één van de beste concertzalen 
van de lage landen wat betreft 
constructie, klank en faciliteiten ...!" 



1.2. PR en Marketing 

Online Ticketverhoop 

Het grootste deel van de concertkaarten wordt 
Online, via www.debosuil.nl verkocht. 

In 2018 zijn we overgestapt van ticket-partner 
en in zee gegaan met Eventix uit Eindhoven. 
Dit relatief jonge bedrijf zit aan de voorhoede 
van alle online ontwikkelingen rondom 
kaartverkoop en social applicaties waar wij de 
toekomst zien. 

Website 

Wellicht het belangrijkste visitekaartje van de 
organisatie. 

Om in de digitale wereld goed voor de 
dag te komen heb je dus een moderne en 
goedwerkende website nodig. Een gemiddelde 
levensduur van een website is ongeveer 
3-5 jaar In 2021 wordt er daarom gewerkt 
om hopelijk begin 2022 een nieuwe website 
te lanceren. Tevens moet de website ook 
geoptimaliseerd worden voor mobiel gebruik. 
Als naar de statistieken van onze website 
gekeken word, is 60% van de bezoeken 
afkomstig uit mobiel gebruik. De website moet 
dus gebouv^/d worden met de intentie mobile 
first en dan pas desktop second. 

Marketingbeleid 

In algemene termen is er een PR- en 
marketingplan opgesteld. In 2020 werkten we, 
net als voorgaande jaren, met een jaarplan 
dat de basis vormt voor de uitvoering van dit 
PR- en Marketingplan. In dit jaarplan zijn een 
aantal speerpunten opgenomen op gebied van 
marketing en PR, die ook uitgevoerd zijn. Op 
deze manier worden er op hanteerbare wijze 
stappen gezet van plan naar werkelijkheid. 

Vanzelfsprekend zijn door de beperkte 
mogelijkheden tot concerten ook met alle 
beoogde acties uitgevoerd; promo-acties 
op bijvoorbeeld Bospop hebben met plaats 
kunnen vinden als voorbeeld. 

Daarnaast heeft dit afwijkende jaar wel weer 
geleid tot nieuwe initiatieven; zo zijn er speciale 
acties geweest om de (bijzondere) concerten 
voor 100 personen en 30 personen (laatste 
onder de noemer "Sit Happens’’) onder de 
aandacht te brengen. 

Als we de statistieken van de website 
raadplegen zien we dat over 2020 maar de 
helft van het aantal bezoekers bereikt wordt. 
Dit heeft uiteraard ook te maken met de 
coronamaatregelen van de overheid en de 
daarmee terugloop van het aantal concerten. 
In onderstaande grafiek zie je dit weergegeven. 

:3n 2020- oec 2020 » 
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1.3. Repetitieruimtes Huidige knelpunten: 

Sinds 2016, na de verhuizing van de 
repetitieruimtes naar een nieuwe plek op het 
sportpark, verhuurt Muziekcentrum De Bosuil 
oefenruimtes aan lokale bands om te repeteren 
en beheert deze ruimtes sindsdien zelfstandig. 

Ruim honderd muzikanten maken wekelijks 
gebruik van de twee repetitieruimtes. 
Deze oefenlokalen beschikken naast een 
zangversterker en de nodige microfoons ook 
over een drumstel, gitaarversterkers en een 
basversterker. Zo hoeven de muzikanten 
enkel hun instrument en eventueel de nodige 
aanvulling mee te nemen. 

De repetitieruimtes functioneren prima en de 
exploitatie is financieel gezond. 

Via De Bosuil én de popcoordinator bereiken 
ons met regelmaat vragen om aanvullende 
repetitieruimtes in de avonduren door de week 
(ma t/m vr) plus daarnaast een ruimte om met 
een groter gezelschap te kunnen oefenen. 

Mogelijk kan er in de toekomst onderzocht 
worden wat hiervoor het draagvlak is en hoe/ 
waar dit gefaciliteerd kan worden. 

2. Huisvesting 

Bezoekerscapaciteit 

Om ons heen zijn de afgelopen jaren steeds 
meer en nieuwere concertzalen gebouwd. 
.Meest recent in Maastricht de nieuwbouw 
van Muziekgieterij met twee zalen: capaciteit 
van 350 en 1100 personen. Daarnaast wordt in 
Heerlen Poppodium Nieuwe Nor uitgebreid met 
een zaal van 800 personen naast de huidige 
zaal van 350. 

We merken dat als we met oppassen, we de 
slag om de artiesten kunnen gaan verliezen. 
Zij kunnen elders meer gage vragen doordat 
er meer publiek in de zaal kan en dus tickets 
kunnen worden verkocht. De bezoekerscapac¬ 
iteit IS een directe input voor de door artiesten 
te vragen gages. 

De Bosuil onderzoekt of de capaciteit van het 
eigen pand vergroot kan worden. 

Verhogen podium/zichtlijnen 

Bij drukke activiteiten zijn de zichtlijnen op het 
podium vanuit het achterste gedeelte van de 
zaal met ideaal. Een kleine verhoging van het 
podium zou hier wellicht een oplossing voor 
zijn. 

in 2018 zijn een aantal knelpunten aangepast: 
de hal is vergroot, garderobe verplaatst en de 
kaartverkoop is naar de voorzijde van het pand 
verplaatst. 

Zodoende is meer overzicht in 
bezoekersstromen, meer rust en veiligheid in 
zowel vluchtroutes als geldstromen gecreëerd 
bij binnenkomst. 

Daarnaast is het kantoor uitgebreid, de grote 
bar compleet vervangen én de muntenverkoop 
verplaatst. 

In 2019 is voor eigen rekening extra 
capaciteit in de luchtbehandeling 
toegevoegd. 

At jaren merkten we dat de huidige luchtbe- 
handelingsinstallatie onvoldoende capaciteit 
heeft wanneer het aantal bezoekers boven de 
350/400 personen komt. Deze is nu verdubbeld 
ten opzichte van de vorige situatie. 



Uitbreiden backstage 

Het ontbreekt momenteel in De Bosuil aan een 
fatsoenlijke ruimte om aan de achterkant van 
het podium waar de productie voorbereid kan 
worden. 

Wisseling van artiesten (van voorprogramma 
naar hoofdact of bij een festival-setting) is erg 
omslachtig en rommelig door het gebrek aan 
wisselruimte en opbergruimte. 

Een vloeroppervlakte achter het huidige 
podium met dezelfde afmetingen zou hiervoor 
de meest geschikte oplossing zijn. 

Knelpunt buiten huisvesting: 

Ontheffing openingstijden weekend 

■Momenteel mag De Bosuil tweemaal per 
jaar een ontheffing aanvragen om later dan 
reguliere tijden open te mogen zijn. Normaal 
sluit De Bosuil een uur na afloop van het 
concert met 02.00u als uiterste tijdstip. 

Wanneer we meer activiteiten willen 
organiseren voor een jonge doelgroep is 
tweemaal per jaar helaas te weinig. Dit is een 
te laag aantal om de jeugd te bedienen die 
veelal pas rond OO.OOu op komen dagen en 
daarna willen blijven dansen tot 04.00u (of 
later). 

Beter zouden dit twaalf ontheffingen zijn of 
vijfentwintig (2x per maand). 

Verbeterpunten toehomst 

Sportpark 

Het poppodium is gevestigd op Sportpark 
Boshoven, samen met sporthal Boshoven 
en verschillende sportverenigingen 
(FC Oda, Tennisclub Boshoven, soft- en 
honkbalvereniging Indians en meer). 

Sinds eind 2015 zitten al deze 
verschillende verenigen en ook De Bosuil 
bi] elkaar om de tafel om de toekomst en 
onderlinge samenwerkingen te bespreken van 
het park op het gebied van o.a. communicatie, 
faciliteiten als mede het aanbod. 

Het meer dan 40 jaar oude sportpark Boshoven 
IS aan een opknapbeurt toe. Wegen en paden 
zijn verouderd, er zijn parkeerproblemen en 
de (verkeers)veiligheid is met optimaal. De 
uitstraling van het park is niet meer van deze 
tijd en is toe aan verbetering. 

Er zijn door “Open Park Weert” in 
samenwerking met de gemeente plannen 
gemaakt voor een volledige Renovatie en 
Herinrichting van het park. 

Vanaf 2022 zouden de eerste punten van 
de herinrichting opgepakt gaan worden als er 
door de gemeenteraad ook daadwerkelijk een 
akkoord wordt gegeven. 

Naast voorgaande acties is het voor de 
zichtbaarheid en vindbaarheid van De Bosuil op 
het sportpark zeer wenselijk dat de gebouwen 
van jongerencentrum HangOut en postduivenv¬ 
ereniging De Luchtpost verdwijnen. 

Deze wens is kenbaar gemaakt aan de 
gemeente Weert en wordt meegenomen in de 
plannen. 

Als laatste is het wenselijk dat de 
bewegwijzering naar de diverse organisaties op 
het sportpark verbeterd wordt. 





3. Externe contacten en 
samenwerkingen 

In 2020 Zijn o.a. de volgende externe contacten 
onderhouden en verder geïntensiveerd: 

Gemeente Weert 

De Bosuil wordt gesubsidieerd door de 
Gemeente Weert. Met de gemeente is m 2020 
met regelmaat overleg geweest. 

Popcoordmator 

Sinds juni 2018 heeft de gemeente Weert een 
popcoordmator; iemand die als verbinder 
optreedt tussen de verschillende partijen 
in Weert (en grote omgeving) en alles wat 
in deze regio op popgebied plaatsvindt 
meer aandacht geeft. Denk hierbij aan 
muziekfestivals, muziekscholen, het onderwijs, 
opnamenstudio's en de vele (soorten) 
muzikanten zelf. 

De Bosuil geeft de popcoórdinator een 
werkplek voor de dagen dat hij werkten 
verzorgt samen met de gemeenteambtenaar de 
aansturing. 

Weert en omstreken 

De Bosuil maakt deel uit van de culturele 
infrastructuur van Weert en omgeving, en 
IS in de verre omtrek het enige poppodium 
en muziekcentrum van betekenis met een 
vaste staf en professionele organisatie, De 
Bosuil kan daardoor een voortrekkersrol 
vervullen in versteviging en verbetering van 
het popklimaat in de regio. Daartoe onderhoud 
of legt De Bosuil contacten met lokale en 
regionale (culturele) organisaties, festivals, 
cafés etc. die (pop)muziek programmeren. Dit 
kan ook leiden tot samenwerkingsverbanden. 
Het maakt De Bosuil (en de samenwerking¬ 
spartners) ook sterker in het aanvragen van 
lokale en regionale subsidiemiddelen zoals 
uit de middelen voor Cultuurparticipatie in 
Midden-Limburg. Met de volgende organisaties 
wordt contact onderhouden : Munttheater, 
RICK, Theater de Huiskamer, overige culturele 
instellingen m Weert e.o., scholen voor VMBO 
en VO, diverse cafés en zalen. 

contact leggen en onderhouden. Vooral 
met betrekking tot de programmering kan 
afstemming en/of samenwerking bereikt 
worden. Ook op het gebied van de PR kan 
gezamenli|k worden opgetrokken. Met lokale 
en regionale festivals kunnen ook gezamenlijke 
activiteiten worden ontwikkeld bijvoorbeeld 
op het gebied van cultuurparticipatie waarvoor 
externe middelen beschikbaar zijn. Dat kan o.a. 
met festivals als Bospop, Minirok, Raadpop en 
Moulin Blues. 

Munttheater / RICK ! Bibliocenter / Cultureel 
Lint 

Het meest opvallende product van de 
samenwerking tussen de Weerter professionele 
culturele instellingen is het Cultureel Lint. 

Het Cultureel Lint is de start van het culturele 
seizoen in Weert en is een samenwerk¬ 
ingsverband tussen RICK, het Munttheater en 
Muziekcentrum De Bosuil, 

Op tal van binnen- en buitenlocaties in de 
Weerter binnenstad zijn voorproefjes uit het 
nieuwe seizoen te beluisteren en te beleven. 
Alle disciplines zijn hierbij vertegenwoordigd: 
muziek, toneel, dans, beeldende kunst, 
literatuur en cultureel erfgoed voor alle 
leeftijden. Een belangrijke plaats op deze dag 
wordt ingenomen door de amateurverenigin- 
gen waaraan een podium wordt geboden 
binnen het Cultureel Lint. Het Cultureel Lint 
vindt plaats op een (koop)zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur en is voor het publiek geheel 
gratis toegankelijk. 

De Bosuil en het Munttheater weten elkaar 
te vinden om bepaalde voorstellingen bij 
eikaars publiek onder de aandacht te brengen. 
Speciheke (muziek gerelateerde) voorstellingen 
worden via eigen social media, (e-mail) 
nieuwsbrief en programmaboekjes gedeeld. 

Ook in specifieke gevallen waarbij dat nodig 
en/of gewenst is, weet De Bosuil een of meer 
van de collegainstellingen m Weert te vinden 
om samenwerking te realiseren. Er wordt 
gebruik gemaakt van eikaars expertise en 
ervaringen. 

Muziekfestivals 

Met de festivals in de regio zal De Bosuil 



Team 

I 
{ i 
I Meet the team! 
i 

Ankie Kunzler 
marketing + 
communicatie 
- verzorgt alle Online en offline 

marketing van het poppodium 

- beheert de online communicatie met 

bezoekers 

Sander Hoeben 
algemeen coördinator 
- algehele leiding 

- aansturing vrijwilligers algemeen 

- interne (met bestuur en vrijwilligers) 

en externe contacten 

• aansturing personeel, begeleiding 

stagiaires 

- tevens popcoordinator voor gemeente 

Weert 

Jan Sonnemans 
beheerder 
- beheer gebouw 

- technische werkzaamheden 

- horeca 

Peter Verkennis 
programmeur 
- programmering van concerten en 

overige activiteiten 

- contacten met boekers en 

organisatoren 

- pre-productie 

Dennis Boonen 
junior programmeur 
- programmering van concerten en 

overige activiteiten 

- contacten met boekers en 

organisatoren 

- pre-productie 



Meer dan alleen artiesten en publiek 

D'. 

k. Personeel / Stagiaires / 
Vrijwilligers 

Muziekcentrum De Bosuil werkt 
met een vaste stat Deze is m 
2020 aangevuid met een vijfde 
parttime medewerker, een junior 
programmeur. In 2021 wordt 
geevalueerd of zijn aanstelling van 
een laar verlengd gaat worden. 

Momenteel zijn werkzaam: Een 
algemeen coördinator, een 
medewerker programmering, 
een junior programmeur, een 
medewerkster marketing & 
communicatie en een beheerder. 
Totaal 3 fte. 

HBO-studenten afgesproken zodat 
De Bosuil ook echt profijt kan hebben 
van de stagiaires. 

De Bosuil biedt tevens stageplekken 
voor Maatschappelijke stages in 
het voortgezet onderwijs aan. Deze 
worden met name ingevuld met 
werkzaamheden tijdens of t.b.v. de 
activiteiten (bijvoorbeeld: meewerken 
aan entree, bij muntenverkoop of 
garderobe, of als promotiemedew- 
erkers door flyers te verspreiden 
e.d.). 

Gedurende 2020 hebben een tweetal 
stagiaires een succesvolle stage 
afgerond bij De Bosuil. 

Herbert Beeren 
over het vrijwilligerswerk 
bi) De Bosuil / Met Ons In 
Weert Magazine 

4.7. Stagiaires 

De Bosuil biedt stageplekken aan 
stagiaires die affiniteit hebben 
met popmuziek en die vanuit hun 
opleiding een specifieke opdracht 
moeten uitvoeren die past bij het 
beleid en de activiteiten van De 
Bosuil. 

De Bosuil biedt maximaal 1 
meewerk-stageplek tegelijk aan. 

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 
om een onderzoekstage / 

afstudeeropdracht bij De Bosuil uit te 
voeren. 

De stagiaires worden begeleid 
door de algemeen coördinator, 
deze houdt tevens contact met 
de opleiding. Afhankelijk van de 
invulling van de stage kan ook één 
van de andere vaste medewerkers 
ais stagebegeleider optreden. 
Bi] voorkeur worden langduriger 
stageperiodes (minimaal ca. 
20 weken) met MBO 4e-jaars of 

4.2. Vrijwilligers 

De vrijwilligers vormen de kern van 
De Bosuil, zonder de enorme inzet 
van de vrijwilligers zouden er geen 
activiteiten kunnen plaatsvinden. De 
Bosuil heeft een grote groep actieve 
vrijwilligers, die bestaat uit ruim 
honderd personen. 

De werkzaamheden van de 
vrijwilligers lopen uiteen van het 
meehelpen bij de activiteiten 
(kassamedewerker, horeca, 
muntenverkoop, bandbegeleiding, 
vrijwilligerscoórdinator en 
sfeerbeheer) naar ondersteunend 
als fotograaf/PR-medewerker, onder- 
houdsondersteuning en techniek. 

Jaarlijks is er een bijeenkomst 
waarbij het jaarplan gepresenteerd 
wordt aan de band- en vrijwilliger- 
scoördinatoren. 



Daarnaast zijn de vrijwilligers natuurlijk de allerbeste ambassadeurs van De Bosuil; met het enthousiasme waarmee zij in 
geuren en kleuren kunnen vertellen over de popconcerten in ons pand zorgen ze voor de beste mond-tot-mond reclame! 

4.3. Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is in 2020 met gewijzigd ten opzichte van 2019. 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en exploitatie van Muziekcentrum De Bosuil. Van het bestuur maken de 
volgende personen deel uit: 

- Frans Bongers (voorzitter) 

- Alfons van Geest (penningmeester) 

- Jacques Hermans (secretaris) 

- Patrick Tullemans (algemeen bestuurslid) 

Het bestuur heeft in 2020 maandelijks vergaderd. Tweemaal per jaar komt het bestuur met de staf bijeen om o.a. voortgang 
van en nieuwe initiatieven binnen het jaarplan te bespreken. 

5. Financiële ontwikkelingen 

Exploitatie 2020 

Muziekcentrum De Bosuil heeft 2020 meteen positief resultaat afgesloten. 
Voor de financiële gegevens verwijzen wij kortheidshalve naar de Jaarrekening 2020. 



6. Vooruitblik 2021 

Als we ook maar IETS hebben 
geleerd het afgelopen jaar dan 
is het voorzichtig te zijn met 
voorspellingen. 

Dus laten we hopen dat de vaccins 
hun werk doen, dat proef-concerten 
van het Fieldlab tips geven en dat 
er versoepelingen komen zodat we 
weer (stapsgewijs) optredens mogen 
faciliteren in onze mooie popzaal. 






