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“IT WAS A VERY GOOD YEAR”
Het jaar 2017 was een in alle opzichten een heel goed jaar. Zo eenvoudig
is dat: in 2017 werden alle records verbroken in de nog prille geschiedenis
van ons jonge poppodium. Met ruim 48.000 bezoekers ontvingen we
circa 10.000 bezoekers meer dan in de voorgaande twee jaren. Nog nooit
verkochten we zoveel activiteiten uit: 26 om precies te zijn.
Een keur van (inter)nationale artiesten deden ons podium aan voor
memorable shows: Saybia, The Toy Dolls, Delain, Markus Schulz, Ronnie
Flex, Boris, Waylon, The Paladins, Stahlzeit, De Dijk, Moss, Ben Sims,
My Baby, Broederliefde en Ferry Corsten. Maar ook lokale producties
en artiesten wisten de zaal goed te vullen of zelfs uit te verkopen: Ziggy
Played Guitar, het Venloos Beatle Collectief, festival Talkin’ about my
Generation, An evening with Crosby, Stills, Nash & Young, Top 2000 Live
en Arno Adams. Daarnaast was er voldoende ruimte voor inhoudelijke
verdieping en het experiment: Black Box Revelation, GERD, Mandolin
Orange, Kirk Degiorgio, festival Down by The River, Kapok en de
jazzmaand in oktober.
De route er naartoe was echter verre van eenvoudig. Na financieel
tegenvallende eerste jaren is het voor het eerst sinds de opening
in oktober 2014 dat Grenswerk zwarte cijfers kan schrijven. Het
bezoekersrecord in 2017 is voor een groot deel toe te wijzen aan
wijzigingen in de programmatische koers, ingezet in de tweede helft
van 2016. Meer grote acts en meer uitverkochte zalen, waarbij gelukkig
tot op heden nog genoeg plaats is gebleven voor experimenteel en
inhoudelijk programma. Deze programmatische koerswijzing, maar
ook aanpassingen in de kostenbeheersfeer, hebben in 2017 het uiterste
gevergd van onze medewerkers en vrijwilligers. We hebben letterlijk
met minder véél meer gedaan: zelfs meer dan we in eerste instantie
zelf mogelijk achtte. Iedereen in onze organisatie is boven zichzelf
uitgestegen en daarom kunnen we enorm trots op ons zelf zijn.

VOORWOORD

Kortom, we zijn heel blij dat al onze inspanningen ook hebben geleid
tot een positief resultaat. Echter, we maken ons wel zorgen over de
reserveringsachterstand die opgelopen is in de eerste twee jaar.
Daarnaast zijn de hogere huisvestingslasten zorgelijk. Die zijn fors
hoger dan initieel begroot in 2012, voordat het podium open ging. Los
van onze eigen inspanningen is niet meteen gezegd dat we in 2018
wederom een top jaar kunnen draaien, laat staan alle daarop volgende
jaren. Als poppodium zijn we toch ook altijd afhankelijk van externe
factoren zoals beschikbaarheid van voldoende interessante artiesten en
de economie. Wij willen een sluitende exploitatie niet ten kosten laten
gaan van programmatische inhoudelijkheid en talentontwikkeling.
Dat is de kern van ons bestaan. Dat is wat de stad en regio ook mag
verwachten was ons. De discussie hierover gaan wij in 2018 ook graag
aan met de gemeentelijke beleidsmakers en de politiek. Deze discussie
zullen wij op ieder moment constructief en positief voeren. Hierbij willen
we innovativiteit en cultureel ondernemerschap de boventoon laten
voeren. Echter: de realiteit en haalbaarheid dienen we nooit uit het oog te
verliezen.
Tim Gaal
Directeur Poppodium Grenswerk
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WAYLON

MISSIE, VISIE,
AMBITIE &
KERNWAARDEN

GRENSWERK IS HET POPPODIUM VAN
VENLO EN OMSTREKEN. ACTIVITEITEN IN
ALLE ASPECTEN VAN DE POPCULTUUR
KOMEN AAN BOD BIJ GRENSWERK.

Concerten, dancefeesten, repeteer- en opnamefaciliteiten, een eetcafé,
vrijwilligerswerk, opleidingsmogelijkheden en nog veel meer zullen zowel
hun onderkomen vinden in het nieuwe pand alsook in een of meerdere
samenwerkingsvormen op locatie in de regio.
Missie
Een bijdrage leveren aan de stad Venlo en haar regio, door mensen
in aanraking te laten komen met, en plezier te laten beleven aan alle
aspecten van popmuziek.
Visie
Poppodium Grenswerk is een plek waar mensen op een laagdrempelige
manier in aanraking komen met muziek en met elkaar. Het programma
is aansprekend en voor een brede doelgroep: populariteit, kwaliteit,
vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. Onze organisatie,
bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers, is de aanjager van
popcultuur in de regio en wij stellen ons te allen tijde op als een
betrouwbare samenwerkingspartner. Met het oog op cultureel
ondernemerschap willen we samenwerkingsverbanden aangaan, zowel
inpandig als op locaties buiten ons poppodium.
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Ambitie
Het meest gerenommeerde en vernieuwende poppodium van Limburg,
een poppodium met landelijke allure en bezoekers uit het hele land.
Kernwaarden
Alle projecten die we aanpakken en alle contacten die we onderhouden
benaderen we vanuit een uniforme gedachte: we zoeken altijd naar
verbanden om op een zinvolle manier samen te werken. Wij vinden het
belangrijk om onze waardering ook daadwerkelijk uit te spreken naar een
ieder die op een plezierige manier met ons samenwerkt. Wij laten ons niet
leiden over gebaande paden, maar houden van uitdagingen en innovatie.
Wij zijn open over wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen en vooral
waarom we dat doen. Verder zijn professionaliteit en betrouwbaarheid,
een voorwaarde van al ons handelen. Dit zijn onze kernwaarden.
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STAHLZEIT

RESULTATEN
ACTIVITEITEN

HET JAAR 2017 WAS HET MEEST SUCCESVOLLE JAAR IN DE NOG KORTE PERIODE
DAT GRENSWERK BESTAAT.

Er werd een bezoekersrecord gevestigd en nooit eerder verkocht
Grenswerk zoveel concerten uit, 26 in totaal. In het jaar 2017 is dan
ook de koerswijziging die in 2016 is ingezet tot volle wasdom gekomen.
Inzetten op meer publieksgerichte activiteiten heeft voor geleid tot betere
bezoekersaantallen, meer uitverkochte shows en een beter financieel
resultaat. De programmering is vraaggerichter geworden in 2017 wat
betekent: meer grote acts die de zaal kunnen vullen, meer kwalitatief
hoogwaardige tribute-acts. Dat heeft gezorgd voor de financiële basis die
de het programmeren van de meer inhoudelijke, minder renderende acts
mogelijk maakt. Grenswerk heeft de in 2017 – ondanks het moeizame
voorgaande jaar – geprobeerd helemaal niks op inhoud in te leveren,
terwijl toch is gewerkt aan een beter resultaat.
In ons beleidsplan 2014 - 2017 hebben we in het hoofdstuk Programma
& Publiek zeven doelstellingen geformuleerd. Aan de hand van deze
doelstellingen zullen we kort door de programmering van 2017 lopen.

1. Aanjager van de keten van popmuziek
Grenswerk wil niet alleen programmeren binnen de muren van het
eigen podium maar waar mogelijk stad en regio erbij betrekken. In de
afgelopen 2016 werd met regelmaat geprogrammeerd in Take Five, de
Joriskerk, Domani, De Jacobskapel, De Splinter, buitenpodium tijdens
de Boetezitting, Café Goesting in Venray (!) waar de band Hallo Venray
heeft gespeeld in het kader van hun 30 jarig bestaan. Met Koningsdag
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werd in het kader van het Nightbirds Kingsday Festival een festival
opgezet in De Splinter, Shannons, Vader Klaassens en Take Five. Tien
bands speelden in de middag voor stampvolle kroegen. Aan de bovenkant
is de samenwerking met Theater de Maaspoort versterkt en werken
Grenswerk en Zomerparkfeest ook op alle mogelijke manieren samen.
2. G
 rote (inter)nationale artiesten naar Venlo halen
Internationale toppers als Saybia, Black Box Revelation, Markus Schultz,
The Toy Dolls, Pain Of Salvation, The Paladins, Noi!se, K3, Stahlzeit
stonden naast nationale namen als My Baby, twee keer Waylon, Memphis
Maniacs, Boris, Broederliefde, De Dijk.
Grenswerk weet ook steeds vaker de zaal uit te verkopen, in 2017
organiseerde Grenswerk in totaal 26 uitverkochte concerten een record.
Eigen projecten met lokale muzikanten (Ziggy Played Guitar, Top 2000
In Concert, An Afternoon with Crosby, Stills, Nash & Young) verkochten
steevast de zaal uit. Daarnaast verkochten ook door Grenswerk
georganiseerde optredens in de Joriskerk (Mandolin Orange), Take
Five (Bruut, Kapok) en Domani (Eerbetoon aan Leonard Cohen) uit.
Het sixtiesfestival Talking About My Generation trok meer dan 450
bezoekers. Afterparty’s tijdens grote evenementen als Stereo Sunday en
Zomerparkfeest werden ontzettend goed bezocht. Ook het zomerfestival
Grenswerk Open Air was een groot succes dit jaar. Ruim 7000 bezoekers
verdeeld over vier dagen. Headliners waren Golden Earring, Racoon
en K3. Voor dat laatste concert waren alle 2800 kaarten in vijf uur
uitverkocht. Grenswerk Open Air werd georganiseerd in samenwerking
met evenementenorganisatie Double Track.
3. Een onderscheidend programma
Over geheel 2016 zijn er artiesten naar Venlo gehaald die, buiten de grote
festivals, normaal gesproken niet in onze regio gespeeld zouden hebben.
Hierboven (punt 2) werden al enkele grote artiesten genoemd, maar
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ook binnen de niches werd er een interessant programma aangeboden.
Voorbeelden zijn een aantal Nightbirds-shows (punk, garage), jazz,
hiphopshows, americana, metal. Ook op dance-gebied werden de niches
ruim bediend, in verschillende genres en stijlen. Uitblinkers waren de
optredens van internationale top DJ’s als Markus Schulz, Ferry Corsten,
Dr. Lektroluv, Ben Sims, Benny Rodrigues, James Ruskin en Kirk
Degiorgio.
4. Boeken van artiesten die op doorbreken staan
Een goed voorbeeld is Ronnie Flex & Deuxperience Band. Deze artiest
stond in maart in Grenswerk en heeft sinds die tijd enorme stappen gezet,
zo staat hij dit jaar op Pinkpop en heeft hij in december een eigen AFASlive show, zijn grootste tot nu toe. Ook boekte Grenswerk samen met
Oi! This is Tegelen de Amerikaanse punkband No!se tijdens hun eerste
Europese tour. Latifah verzorgde de support bij Broederliefde en knalde
sindsdien heel hard door. Maar ook op kleinere schaal: americanaband
The Cactus Blossoms verkochten hier meteen 120 tickets tijdens hun
eerste Europese toer.
5. C
 oncepten ontwikkelen op het gebied van pop & dance
Grenswerk heeft afgelopen jaar een aantal mooie nieuwe concepten
ontwikkeld. Aloha Fest bijvoorbeeld, een festival waarin de Europese
surfcultuur en surfbands centraal staat. Of in juni Talking About My
Generation, een festival dat zich richt op Venlose popmuziek in de
jaren zestig. Vijf bands die de podia onveilig maakten in de jaren zestig
kwamen eenmalig weer bijeen. De komende jaren zal het festival ook
gehouden worden maar steeds een decennium opschuiven. In juni 2018
zijn de jaren zeventig aan de beurt.
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Ook startte Grenswerk samen met Sound Record Store een eigen
platenlabel, Singles Only Club. Op het label zijn in 2017 vier vinylsingles
uitgebracht met tracks van bands uit de regio als Koblenz, Graef en
Afterpartees. De release van de singles ging steeds gekoppeld met een
presentatie.
Ook ging in 2017 een langgekoesterde wens in vervulling: een eigen
jazzfestival. Samen met Museum van Bommel Van Dam en café Take
Five is in de maand oktober het Autumn Leaves festival georganiseerd.
Acht jazzoptredens verdeeld over verschillende locaties in de binnenstad,
van hele toegankelijke jazz tot behoorlijk experimentele avonden.
Het festival was een groot succes. De passe-partouts vinden gretig
aftrek en alle concerten in Take Five waren uitverkocht. In 2018 komt
een vervolg, inclusief grotere ambities. Jazz legende Maceo Parker is al
als slotact geboekt. In 2017 zagen ook een aantal nieuwe clubconcepten
het levenslicht: Trippedelic (psychedelic trance), Bamboo (R ‘n B),
Hitszone (jaren 2000 hits) en RGB Disco (silent disco met 3 kanalen en
3 verschillende dance muziek genre’s). Ook in het café werd goed ingezet
op de ontwikkeling van dance concepten. Vanaf de lancering van het
nieuwe caféconcept in november is er standaard iedere zaterdagavond
een clubavond in het café. Deze avonden worden gehost door lokale
collectieven en DJ’s. Hierdoor krijgen zij de kans om laagdrempelig
een concept te ontwikkelen en ervaring op te doen als organisator,
promoter en DJ.
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6. Inzetten van programma ambassadeurs
Hier is door de programma-marketing afdeling van Grenswerk vol op
ingezet. Zo is er voor de hiphop shows een zogenaamde ‘ground patrol’
opgezet, middelbare scholieren die ons tegen een klein vergoeding helpen
met de kaartverkoop van urban en hiphopshows. Zo werkt het bij veel
concepten. Veel shows, dance avonden en concerten werden gepromoot
met behulp van programma ambassadeurs: mensen die betrokken zijn
bij het organiseren van een programmaonderdeel als zijnde promotor,
DJ, medeorganisator of super-fan. Dat gaat op voor bijvoorbeeld het
Nightbirds Kingsday Festival, Down By The River, Aloha Fest, alle
metalshows waarvoor de groep Zwaar Werk promowerk verricht of
B4Music die de bluesshows ondersteunen, samen met Oi! This is Tegelen
organiseerden we een punkshow met No!ise. Dance-avonden werken zo
goed als uitsluitend op deze manier. Collectieven die helemaal opgaan in
een bepaalde niche van de dance (drum ’n bass, techno, hardstyle, trance,
trap, enz…) weten precies welke acts geboekt moeten worden, hoe ze het
publiek moeten bereiken en helpen daarnaast enthousiast mee aan de
promotie van de avonden.
7. L
 okale en regionale talenten een podium bieden
Grenswerk probeert op alle mogelijke manieren jong talent een kans
te bieden om zich te presenteren. Het nieuwe concept van het café is
daarvoor van groot belang. Door af te stappen van de restaurantformule
is er veel meer ruimte gekomen voor talent op het kleine podium in het
café. Daar wordt vanaf november vorig jaar op iedere vrijdag een band
geprogrammeerd en op iedere zaterdag jonge dance collectieven de
ruimte gegeven om een avond te organiseren in uiteenlopende stijlen. Ze
krijgen een kleine gage maar delen mee in de baromzet: bij een drukke
avond houden ze dus meer over. Het is een extra stimulans om hard te
trekken aan de promotie van een avond.
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In Grenswerk vonden afgelopen jaar ook een flink aantal cd- of
singlepresentaties plaats, van het Venloos Beatle Collectief, Koblenz,
Lone Road Station, Graef, Arno Adams en Afterpartees. Grenswerk
probeert de acts daarin zo professioneel mogelijk te begeleiden en
de voorwaarden om een presentatie te houden (ook financieel) zo
laagdrempelig mogelijk te houden.
Een recordjaar:
32.992 betalende bezoekers
Poppodium Grenswerk heeft in 2017 in totaal 48.377 bezoekers
getrokken met haar activiteiten, waarvan 39.920 binnen de eigen muren.
Van het totaal zijn 32.992 bezoekers betalende bezoekers. In totaal had
Grenswerk 26 uitverkochte shows in het afgelopen jaar. Dat zijn records.
In het derde volledige jaar na opening werden fors meer kaarten verkocht
dan in voorgaande jaren. 2015 en 2016 (de eerste twee volle jaren) sloten
beiden af rond de 39.000 bezoekers. Het originele ondernemingsplan
uit 2012, opgesteld door lagroup in opdracht van de gemeente Venlo,
gaat uit van circa 26.500 bezoekers voor culturele activiteiten per jaar
(29.750 inclusief verhuur), binnen een termijn van 3 jaar na opening.
Dus, na al eerder een flitsende start gemaakt te hebben wat betreft
bezoekersaantallen, overtreft 2017 voorgaande jaren met nog eens 10.000
extra bezoekers.
In totaal organiseerde Grenswerk in 2017 211 eigen activiteiten. Hiervan
waren 115 activiteiten met betaalde toegang. Er werden in 2017 24.790
kaarten verkocht, daarnaast trok het podium 8202 betalende bezoekers
op externe locaties (Grenswerk Open Air, Joriskerk, Take Five, Domani).
Verder trok Grenswerk nog 13.030 niet betalende bezoekers in de zaal,
inclusief verhuringen. Dat is exclusief bezoekers van het Grenswerk café.
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2016

2017

prognose
2017

% realisatie

Aantal
Bezoekers
activiteiten per activiteit

20.746

24.790

23.000

108%

98

253

Gasten*

3.895

3.657

4.500

81%

98

37

Gratis activiteiten

4.055

3.960

4.500

88%

15

264

Café activiteiten

1.250

2.100

1.500

140%

42

50

Verhuur

5.079

5.413

6.000

90%

39

139

35.025

39.920

39.500

101%

194

204

2016

2017

prognose
2017

% realisatie

4.369

8.202

5.000

164%

17

257

Gasten* &
vrije toegang

257

255

250

102%

17

15

Totaal buiten
Grenswerk

4.626

8.457

5.250

161%

17

272

2016

2017

prognose
2017

% realisatie

39.651

48.377

44.750

108%

2016

2017

prognose
2017

% realisatie

13.300

11.000

11.600

95%

Bezoekers intern

Betaalde toegang

Totaal in Grenswerk

Aantal
Bezoekers
activiteiten per activiteit

Bezoekers extern

Betaalde toegang

Totaal van door
Grenswerk gegenereerde bezoeken
(= totaal van bovenstaand)

Vrije toegang bij
samenwerkingsverbanden

Aantal
Bezoekers
activiteiten per activiteit
211

212

Aantal
Bezoekers
activiteiten per activiteit
8

1.663

(= o.a. Grenswerk kerk, Stereo Sunday, A day in the Park. Deze getallen zijn niet meegenomen in voorgenoemde
‘door Grenswerk gegenereerde bezoeken’)

*definitie ‘Gasten’: dit zijn bezoekers die vrije entree hebben gekregen middels een gastenlijst
bij betaalde activiteiten. Het betreft hier o.a. vrijwilligers van Grenswerk, persaccreditaties en
accreditaties van artiesten en bookingskantoren.
#definitie ‘Café activiteiten’: dit zijn bezoekers die aanwezig waren bij programma-onderdelen in
het café. Reguliere café bezoeken zijn hier niet in meegenomen.
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Bezoekers herkomst Grenswerk
2015

2016

2017

Groot Venlo

70%

60%

50%

Noord Limburg

15%

19%

30%

Rest Nederland

10%

15%

14%

5%

6%

6%

Duitsland

Groot Venlo
Noord Limburg
Rest Nederland
Duitsland

De afgelopen twee jaar heeft Grenswerk zich meer en meer ontwikkeld
tot een podium voor de regio. In 2015 kwam 70 procent van de bezoekers
nog uit de gemeente Groot Venlo, en 15 procent uit de rest van de
provincie. In 2017 is dit laatste percentage gestegen naar 30 procent en
50 procent uit Groot Venlo. Het aandeel Duitse bezoekers bleef gelijk met
6 procent, maar gezien een groei in het totale aantal bezoekers zijn dit
dus ook meer bezoeken geweest. Daarnaast had Grenswerk bezoekers
uit België, Frankrijk, Engeland, Ierland, Denemarken, USA, Oostenrijk,
Estland, Italië, Spanje en Rusland. Bovenstaande gegevens zijn afkomstig
uit onze online ticket omgeving waarmee 70 procent v.d. kaarten
verkocht worden en is daarmee dus als redelijk representatief aan te
merken. Bezoeken aan ons café en bezoekers van gratis activiteiten zijn
in deze resultaten niet meegenomen.
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RACOON

SAMENWERKINGEN

EEN ONDERLIGGENDE OPDRACHT IN DE
AFSPRAKEN MET DE GEMEENTE VENLO IS
DAT GRENSWERK ZICH ALS AANJAGER
VAN POPCULTUUR IN DE REGIO MANIFESTEERT.
Samen met Theater de Maaspoort vormen we het kloppende culturele
hart van de stad en zorgen we voor een goed cultureel verblijfsklimaat.
Allereerst natuurlijk voor de inwoners van Groot Venlo, maar
bijvoorbeeld ook voor de vele forenzen die werkzaam zijn op een van de
bedrijventerreinen rondom de stad. Verder wil Venlo zich positioneren
als centrumstad van de regio en aantrekkelijk zijn voor de inwoners
van Noord- en Midden-Limburg. Grenswerk ziet het als haar taak om
hierin een voortrekkersrol te pakken. Onze organisatie bezit de kennis
en capaciteiten om zich hard te maken voor een bruisende stad en regio.
Wij geloven daarbij in de meerwaarde van Cultureel ondernemerschap in
een co-creatie met andere partijen en individuen. Vanaf ons openingsjaar
staan we daarom open voor samenwerkingen met iedereen die zich kan
vinden in deze ambitie.

In 2017 waren er de volgende samenwerkingen:
Maaspoort
Met de komst van een nieuwe programmeur bij Theater de Maaspoort
krijgt de samenwerking meer en meer vorm. De eerste stappen daarvoor
zijn in 2017 gezet, in 2018 worden daar de vruchten van geplukt met
shows die samen georganiseerd, promoot en betaald worden, waaronder
Waylon (2x) en Wende. Vanaf 2018 participeert De Maaspoort ook in het
jazzfestival Autumn Leaves.
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Sounds of Students (en andere initiatieven voor studenten)
De aanwezigheid en participatie van studenten is een onmisbare
factor om een bruisende centrumstad te zijn. De gemeente Venlo
doet er veel aan om samen met Venlopartners en Checkpoint Venlo
studenten op een goede manier te faciliteren in hun verblijf in de stad.
Diverse horecaondernemers spelen hier al actief op in en organiseren
bijvoorbeeld wekelijkse studenten avonden. Als poppodium willen
wij graag meedoen aan de gezamenlijke missie om Venlo een
bruisende studenten stad te laten zijn. Grenswerk heeft sinds 2015 een
samenwerking met enkele Duitse studenten en organiseert hiermee
de maandelijkse studentenavond ‘Sound of Students’. Vanaf het begin
zijn deze avonden een groot succes met steevast tussen de 250 en 550
bezoekers (op een donderdagavond). Wat hierbij extra helpt zijn bussen
die we bij iedere editie inzetten om Duitse studenten, die hier net over
de grens op kamers wonen, op te halen. In het begin waren de meeste
bezoekers met name Duitse studenten, nu is het inmiddels een mix
van internationale studenten en Nederlandse studenten en jongeren.
Samen met Fontys, een studentenprojectgroep, de organisatie van
Sounds of Students en café John Doe werd tevens een grote introavond
georganiseerd op 24 augustus, tijdens de introweek. Hierbij bezochten
zo’n 850 nieuwe studenten, van Fontys van de HAS en UM Campus
Venlo, Grenswerk.
Double Track
Samen met evenementenorganisatie Double Track hebben we voor het
derde jaar op rij Grenswerk Open Air opgezet. Grenswerk Open Air is
een meerdaags festival dat wordt georganiseerd in Openluchttheater
de Doolhof. In 2017 waren de headliners Golden Earring, Racoon
en K3. In totaal trok het evenement 7000 bezoekers. Grenswerk is
verantwoordelijk voor de programmering, marketing en alles wat met
artiesten te maken heeft. Double Track is verantwoordelijk voor de
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terreinproductie, beveiliging, afspraken met de Doolhof en horeca.
Beiden partijen lopen samen het risico, opbrengsten worden ook over
beide partijen verdeeld.
Lekker Venlo
Grenswerk was verantwoordelijk voor de muziekprogrammering tijdens
het culinair evenement Lekker Venlo. Grenswerk is al vier jaar op rij de
programmapartner.
A day in the park
Grenswerk is co-producent van dit intieme gratis picknickfestival dat
jaarlijks in het Nolenspark van Venlo wordt georganiseerd. Grenswerk is
met name faciliterend op het gebied van productionele ondersteuning,
techniek en promotie.
Stereo Sunday
Voor de ontwikkeling van de dance cultuur in onze regio zien we Stereo
Sunday als een zeer belangrijke en waardevolle partner. Stereo Sunday is
een van de grootste gratis dance festivals van Nederland, met meerdere
podia in het Julianapark en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het
festival vindt plaats in het eerste weekend van juli. Op 6 mei, werd samen
met Stereo Sunday ook al een druk bezochte pre-party in Grenswerk
georganiseerd. Stereo Sunday had in 2017 twee podia die een directe link
hadden met het Grenswerk: Born Sinner (een trap/future bass concept
dat in Grenswerk is ontwikkeld) en Spectrum (een hardstyle concept
dat ook regelmatig onderdak heeft in Grenswerk). Tevens bood Stereo
Sunday onderdak aan zo’n beetje alle Grenswerk collectieven in hun
kleine maar gezellig en druk bezochte ‘container area’ op het festival
terrein. Uiteraard werden ook dit jaar de officiële afterparty’s in ons
poppodium gehouden: op vrijdag stond het genre hardstyle centraal (met
B-Front) en op vrijdag techno (met Benny Rodrigues). Beiden avonden
werden druk bezocht.
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Zomerparkfeest
Ook in 2017 was er weer een intensieve samenwerking met de ‘moeder
aller festivals’ in Venlo. We delen dezelfde hoofdprogrammeur, onze
directeur is onderdeel van het productieteam, onze marketeer neemt
plaats in de marketing commissie van het Zomerparkfeest en alle andere
medewerkers hebben ook een functie tijdens de dagen en in de aanloop.
Natuurlijk waren er weer de Grenswerk Sessies in de prachtige witte
kerk. Intieme optredens van gerenommeerde acts en jong talent die live
werden gestreamd op facebook. Ook werden afgelopen jaar (op de vrijdag
en zaterdag van Zomerparkfeest) twee hele drukbezochte gratis officiële
afterparty’s georganiseerd in Grenswerk.
Horeca Venlo
Daar waar mogelijk gaat Grenswerk op zoek naar programma dat
daadwerkelijk wat toevoegt aan het huidige aanbod van de lokale horeca.
We kiezen er bewust ook voor om met diverse kroegen en bijzondere
podia in de stad samen te werken in het brengen van interessant
programma, dat veelal beter tot z’n recht komt in een intieme kleinere
setting. In 2017 organiseerden we enkele betaalde en gratis concerten in
Café Take Five, Domani, Museum van Bommel van Dam, de Jacobskapel,
De Splinter, Shannon’s, Vader Klaessens en de Joriskerk. Ook weken we
eenmalig uit naar Venray (café Goesting) voor het jubileumconcert van
Hallo Venray.
Kleine samenwerkingen
Verder waren er kleine samenwerkingen in de vorm van programma- en/
of marketing-ondersteuning bij o.a. Nach van ut Limburgse Leed, Van
Bommel Van Dam, Docfest, Popronde Venlo, Ruis, Kunstbende, Nu Of
Nooit, Write Now, Kunstencentrum, Venlo Stormt, de Fontys Intro. Ook
organiseerde Grenswerk samen met Sounds Record Shop de Record Store
Day en de aansluitende afterparty in Grenswerk.
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FERRY CORSTEN

MARKETING
& PR

2017 WAS EEN DRUK JAAR OP
PROGRAMMA- MARKETINGGEBIED.
WAAR WE IN 2016 60 PROCENT
BEZOEKERS UIT (GROOT) VENLO WISTEN
TE TREKKEN, IS DIT AANTAL IN 2017
GEDAALD NAAR 50 PROCENT. HET
PERCENTAGE BEZOEKERS UIT DE REGIO
IS IN 2017 GESTEGEN VAN 19 PROCENT
NAAR 30 PROCENT. DE CIRKEL WORDT
STEEDS GROTER.
Onze bovenregionale programmering (en bijbehorende marketing) ligt
daar aan ten grondslag. We breiden de cirkel ook zelf steeds verder uit.
Door het boeken van grotere acts (en acts van internationale allure)
bereiken we ons publiek van steeds verder weg.
Door deze diversiteit in programmering worden automatisch veel
verschillende doelgroepen gecreëerd. Al deze doelgroepen worden op
verschillende manieren benadert. We bereiken deze diverse doelgroepen
door gericht te werken met doelgroep segmentatie en gerichte content
marketing. Een van de meest effectieve middelen om deze doelgroepen
te bereiken is online advertising. We hebben hier het afgelopen jaar vol
op ingezet. Dit hebben we met name gedaan door gerichte advertenties
op social media en het Google netwerk. 50 procent van onze bezoekers
gebruikt mobiel om onze website te bezoeken. Optimalisatie van onze
kanalen voor mobiel is daarom een van de belangrijkste ontwikkelingen
van afgelopen jaar.
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De mogelijkheden in online advertising breiden zich in rap tempo
uit. Een voorbeeld hiervan zijn ‘dark ads’ via Facebook. Dit zijn
gepersonaliseerde advertenties, via de pagina’s van artiesten. We maken
hier steeds meer gebruik van. We houden ontwikkelingen op social
media gebied nauwgezet in de gaten en implementeren deze in onze
eigen manier van werken. Ook maken we steeds meer gebruik van de
verschillende mogelijkheden die social media ons bieden zoals Instagram
Stories. Voor een goede monitoring van alle social media kanalen zijn we
gaan werken met Hootsuite.
In onze marketing maken we veel gebruik van ambassadeurs en
communities. Door relaties op te bouwen met boekers, promoters,
organisatoren en te investeren in deze relaties bouwen we aan een
breed cultureel netwerk. Door deze samenwerkingen ontstaan nieuwe
initiatieven waar we op kunnen inhaken met gerichte marketing- en
promoacties. Samen bereiken we meer.
Trends & Ontwikkelingen
Een van de ontwikkelingen waar we mee bezig zijn voor 2018 is het
invoeren van een nieuw ticketing-systeem. De belangrijkste reden om
over te stappen is data-analyse en gebruiksgemak. Onze huidige systeem
is te beperkt in mogelijkheden. Ook is het een moeilijk te begrijpen
systeem, waardoor het afbreukrisico hoog is. De implementatie van een
nieuw ticketsysteem doen we in gezamenlijkheid met een drietal andere
podia uit Limburg (Nieuwe Nor, Bosuil en Muziekgieterij). Tijdens
Eurosonic/Noorderslag afgelopen januari zijn hier de eerste gesprekken
voor gevoerd. Inmiddels zitten we in de beslis-fase. De verwachting is dat
dit nieuwe systeem in de zomer van 2018 geïmplementeerd gaat worden.
Een belangrijke andere ontwikkeling op landelijk gebied is de nieuwe
privacy wetgeving (Algemene Verordening op Privacy, AVG) die
vanaf 25 mei aanstaande ingevoerd en gehandhaafd zal gaan worden.
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Voorbereidingen hiervoor worden op dit moment getroffen. We gaan
onder andere zorgen dat er een nieuw privacy statement op onze website
komt en aan een bijbehorend privacy register wordt op dit moment
gewerkt.
Meten is weten. Vandaar dat het een zeer belangrijke doelstelling
voor 2018 is om meer data analyse toe te passen. Door een degelijk
CRM systeem te implementeren krijgen we nog beter inzicht in ons
publiek. Door inzicht te krijgen in ons publiek kunnen we nog beter
gepersonaliseerde marketing voeren., uiteraard ook allemaal conform
de AVG wetgeving. Dit helpt ons ook enorm om bezoekersmotieven
inzichtelijk te maken. Ook kunnen we aan de hand van deze data
belangrijke info omtrent kaartverkoop analyseren. Hierdoor kunnen we
nog gerichter acties en campagnes gaan uitzetten.
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DREKSKINDER

HORECA
& VERHUUR

POPPODIUM GRENSWERK STREEFT ER
NAAR OM ALLE GASTEN TE VOORZIEN
VAN VOLWAARDIGE EN GASTVRIJE
SERVICE, WAARBIJ MAATWERK DE
BOVENTOON VOERT.

Horeca en verhuur zijn, zoals bij alle poppodia, belangrijke
inkomstenbronnen binnen de exploitatie van Grenswerk. Samen zijn
deze goed voor 60 procent van de zelf gegenereerde omzet van circa
€ 1.150.000 (exclusief de gemeentelijke exploitatie subsidie). Er zijn
binnen Grenswerk drie horeca afdelingen waar omzet gegenereerd wordt:
publieksactiviteiten, café en verhuur.

Horeca bij publieksactiviteiten
Horeca bij concerten, dance avonden en andere publiekelijk toegankelijke
activiteiten omvat in de regel enkel drankverstrekking en zorgt voor
50 procent van de totale omzet horeca & verhuur. Medio augustus 2017
is er een algemene prijsstijging doorgevoerd van 25 procent door de
consumptiemunt prijs te verhogen van € 2,00 naar € 2,50. Dit was nodig
om in de pas te blijven lopen met de algemeen gangbare prijzen in de
lokale horeca en om te kunnen voldoen aan de benodigde brutomarge.
Door goed te luisteren naar onze bezoekers en gasten hebben we eind
2017 besloten om ons drank assortiment in de zaal uit te gaan breiden
met een kleine selectie speciaal bieren. Ook zal de zaalfoyer medio 2018
een kleine ‘make-over’ krijgen, waardoor deze aantrekkelijker wordt om
in te verblijven tijdens het nuttigen van een drankje.
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Café
Tot november 2017 heette het café van Grenswerk nog ‘eetcafé’ en werd
hier een pizza-restaurant concept gevoerd. Lopende het jaar is er voor
gekozen om dit concept rigoreus te wijzigen en door te gaan als café
met een duidelijke podiumfunctie; een omgeving waar met name lokale
bands en DJ’s kunnen optreden en muziekliefhebbers elkaar kunnen
ontmoeten. Het café voert nog steeds een kleine kaart, maar heeft niet
meer de hoofdfunctie van restaurant. De reden voor deze conceptwijzing
was tweeledig. Het bleek dat er een duidelijke ‘mismatch’ was tussen de
doelstellingen van Grenswerk, de daarbij behorende primaire doelgroep
en de gasten van het eetcafé: mensen zagen het vooral als een pizzarestaurant en niet zozeer als een verlengstuk van het poppodium.
De functie van restaurant zat te vaak ook de eveneens gewenste
podiumfunctie in de weg. Tevens waren de marges binnen het oude
concept niet goed en ook met diverse aanpassingen niet goed te krijgen.
Na een korte sluitingsperiode, waarbij ook de inrichting een metamorfose
onderging, werd op 17 november 2017 met het nieuwe concept gestart.
Tot op heden is dit zeer succesvol gebleken op alle vlakken (activiteiten,
omzet, bezoekersprofiel en waardering). De omzet van het (eet)café
zorgde in 2017 voor 38 procent van de totale omzet horeca & verhuur.
Verhuur
Vanwege de uitstraling en uitmuntende faciliteiten wint Grenswerk
steeds meer aan populariteit als te huren locatie. Wij stellen onze
faciliteiten en kennis steeds vaker ter beschikking; zowel voor
commerciële verhuur als voor culturele verhuur activiteiten. Ons eigen
programma blijft natuurlijk altijd leidend en de boventoon voeren, maar
voor het poppodium als incourant geldende dagen kunnen natuurlijk
prima ingezet worden voor diverse andere activiteiten. In 2017 hebben
we 39 grote en kleine workshops, bijeenkomsten, presentaties, borrels
en feestavonden gefaciliteerd, voor zowel het bedrijfsleven als voor onze
culturele en educatieve partners. In de meeste gevallen valt de keus

HORECA & VERHUUR

op Grenswerk vanwege de uitstekende faciliteiten op het gebied van
podiumtechniek en de unieke presentatie mogelijkheden. Uiteraard
hanteren wij binnen de commerciële verhuur marktconforme tarieven.
De omzet van de verhuur activiteiten zorgde in 2017 voor 12 procent van
de totale omzet horeca & verhuur.
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VERDIEPING NUKL
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ALS POPPODIUM ZIEN WIJ EDUCATIE
& TALENTONTWIKKELING ALS DE R&D
(RESEARCH & DEVELOPMENT) VAN
DE LOKALE POPCULTUUR. IN ONS
BELEIDSPLAN 2014 - 2017 HEBBEN WE
DRIE SPEERPUNTEN GEFORMULEERD.
Per speerpunt is te lezen wat we in 2017 gerealiseerd hebben.
1. Het poppodium is de broedplaats voor (jong) talent op het gebied
van pop en dance
Het poppodium is, in al haar facetten, bij uitstek de plek waar muzikaal
poptalent tot wasdom kan komen. In de oefenruimten kunnen artiesten,
bands en DJ’s hun eerste muzikale stappen zetten. Het podium van het
café en/of de zaal zal voor velen een mogelijkheid bieden voor een eerste
optreden. In het pand ontmoeten muzikanten elkaar, leggen ze contacten
en zo komen er samenwerkingen tot stand.
Grenswerk huisvest vier oefenruimten (drie voor bands en 1 voor DJ’s) en
een studio/opname ruimte. In 2017 repeteerden wekelijks een twintigtal
bands en een twintigtal DJ’s in deze ruimten.
Vanuit de afdeling programmering wordt actief gestuurd op het bieden
van (podium) kansen voor talent. Grenswerk bood in 2017 plaats aan
diverse album/ep presentaties van lokale artiesten. Op 14 mei vond de
provinciale bandcontest Nu of Nooit plaats. Op 26 mei presenteerde
een twee studenten van het Arcus College als afstudeerproject een
releaseavond van hun band Fake Waters in de zaal. Hun muziek was in
de voorafgaande maanden in onze oefenruimten en studio door hun
gecomponeerd.
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Diverse lokale bands en artiesten en DJ’s speelden als voorprogramma
bij hoofdacts of namen deel aan kleine door Grenswerk gecoördineerde
projecten.
In het café van Grenswerk werden ook diverse mogelijkheden gecreëerd,
zoals het singer-songwriter concept Storytellers, diverse optredens van
lokale bands en clubavonden die mede georganiseerd werden door lokale
DJ’s. Vanaf november staat in het nieuwe café concept het presenteren
van programma op het aanwezige podium centraal. Hiermee vervult het
café heel duidelijk en consistent een kleine podium functie.
De vrijwilligersgroep van Grenswerk blijft zich inhoudelijk ontwikkelen.
Onder professionele begeleiding van Grenswerk medewerkers kunnen
geïnteresseerde vrijwilligers zich ontwikkelen als concert-organisator,
promotor, podiumtechnicus, resident DJ of marketeer. Zo biedt de
programmeur dance aan de DJ/promoters professionele begeleiding op
het gebied van het boeken van artiesten, de marketing & promotie en preproductie. In techniek geïnteresseerde vrijwilligers kunnen veel kennis
en kunde opdoen door mee te draaien in de techniek poule en deel te
nemen aan interne cursussen.
2. Buitenschoolse popeducatie
In ons beleidsplan 2014 - 2017 refereren we aan ‘Pop Shop’ als
implementatie van het beleidsvoornemen van de gemeente Venlo inzake
buitenschoolse popeducatie. Medio 2016 werd dit plan getransformeerd
naar ‘Verdieping Nul’ (zie hiervoor ook Grenswerk jaarverslag 2016).
Op 30 april 2017, tijdens de open dag, werd ‘Verdieping Nul’ door een
wethouder Teeuwen officieel geopend.
Verdieping Nul is de playground van het poppodium, het is de broedplaats
voor nieuw talent waar ruimte is om te repeteren en het volgen van
workshops of lessen. Ook kunnen er opnames gemaakt worden in de
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studio. Verdieping Nul is letterlijk de begane grond in het poppodium.
Daar zijn de repetitieruimtes voor bands en dj’s, daar ligt ook de studio.
Op Nul werken muzikanten, dj’s en producers aan hun skills, op eigen
houtje of onder professionele begeleiding. Het doel is om met Verdieping
Nul een natuurlijke habitat creëren waarin initiatieven vanaf onderaf
ontstaan.
Verdieping Nul is gebouwd op 3 verschillende pijlers:
1 - oefenen (de mogelijkheden tot het gebruik van de oefenruimtes door
een ieder die een repetitiemogelijkheid zoekt)
2 - leren (het cursusaanbod dat binnen de muren van Grenswerk wordt
aangeboden, in samenwerking met verschillende partners, waaronder
het Kunstencentrum, DJ Academy Venlo en diverse ZZP docenten).
3 - opnemen (de mogelijkheden tot het gebruik van de studioruimte door
bands, artiesten en voor projecten)
De drie verschillende pijlers zullen idealiter meer en meer met elkaar
in verbinding komen te staan. Dit moet gebeuren in nauw overleg met
belangrijke partners als Kunstencentrum Venlo, DJ Academy Venlo en
diverse ZZP popmuziek docenten.
Om de voorgang van deze processen, alsmede de promotie omtrent
Verdieping Nul, te waarborgen is eind 2017 een opdracht verstrekt aan
een freelancer voor 8 uur ondersteuning per maand, gedurende de eerste
helft van 2018.
3. Popeducatie voor scholen
In ons beleidsplan is tevens te lezen dat Grenswerk de nadrukkelijke
wens heeft om een duidelijk connectie te maken met de bovenbouw van
diverse lagere scholen en middelbare scholen. Vanwege diverse andere
uitdagingen binnen de organisatie is hier in 2017 een minieme focus op
geweest en hebben we vooral bestaande projecten gecontinueerd.
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De digitale kijkwijzer, ontwikkeld met Kunst uit het Vuistje, werd ook
in 2017 voortgezet. De kijkwijzer is toegespitst op de bovenbouw en
gaat over de architectuur van Grenswerk. Leerlingen moeten hierbij
Grenswerk bezoeken en een verslag uitbrengen. In 2017 deden in totaal
195 leerlingen van het Valuas College mee aan deze kijkwijzer. Binnen het
vak CKV op het Valuas College en College den Hulster werkten leerlingen
aan het ‘cultureel zelfportret’. Deze les werd ook ontwikkeld door Kunst
uit het Vuistje. De leerlinge vertellen wat ze gedaan hebben aan culturele
activiteiten en doen een klein onderzoek naar hun culturele omgeving.
Maar liefst 268 leerlingen noemden Grenswerk in hun culturele
zelfportret.
Net zoals voorgaande jaren werd in juni de Valuas modeweek
georganiseerd, met workshops en een uitvoering bij Grenswerk.
Leerlingen kregen rondleidingen en hielpen mee bij techniek en
productie. Er namen 264 leerlingen deel aan dit project. Ook dit was
een samenwerking met Kunst uit het Vuistje. In samenwerking met de
Bibliotheek Venlo werd op 15 en 16 juni een muziekworkshop voor de
internationale schakel klas van het Valuas gefaciliteerd. Het Blariacum
college nam in juni met circa 200 leerlingen wederom weer deel aan het
project ‘Vibezz’, waarbij het onderwerp gehoorschade centraal staat.
Het project wordt altijd afgesloten met een muzikale workshop dag en
afsluitend debat in Grenswerk.
Evenals voorgaand jaar is vanuit een specifieke vraag van een docent van
het Valuas College, met een kleine groep leerlingen een project doorlopen
waarbij deze leerlingen een eigen feestavond hebben georganiseerd in
Grenswerk. Het gehele traject werd begeleidt door medewerkers van
Grenswerk, waarbij aspecten als het maken van een begroting, concept,
programma, promotie en uitvoering aan de orde zijn gekomen en waarbij
de leerlingen veel zelf hebben mogen uitvoeren. Het feest, genaamd
‘Tropical Vibes’, vond plaats op 6 juli 2017 en werd door circa 137
leerlingen bijgewoond.
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RGB DISCO

ORGANISATIE

DE ENTITEIT ACHTER GRENSWERK IS
STICHTING POPPODIUM GRENSWERK.
DE STICHTING KENT EEN BESTUURSMODEL
WAARIN HET BESTUUR VAN DE STICHTING
EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE
GANG VAN ZAKEN.
In het bestuur hebben zitting: John Straten (voorzitter), Sander
Oudenhoven (secretaris), Teun den Dekker (penningmeester), Jos Caubo
(bestuurslid) en Miel Theeuwen (bestuurslid). Alle bestuursleden
zijn onbezoldigd verbonden aan de stichting. Het bestuur heeft een
maandelijks overleg met de directeur over de algemene voortgang.
Het bestuur van Poppodium Grenswerk onderschrijft de Governance
Code Cultuur en past deze toe óf legt uit op welke punten wordt
afgeweken. In het twee kwartaal van 2018 zal de toepassing van de code
worden geëvalueerd en waar nodig worden aangescherpt.

Vaste Team (Stichting Poppodium Grenswerk) - 4,84 fte
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie opgedragen aan
de directeur van Grenswerk. De directeur geeft op zijn beurt leiding aan
een team van medewerkers. Het vaste team bestond tot juni 2017 uit 5
betaalde krachten voor in totaal 4,42 fte. Dit waren Tim Gaal (directeur),
Johan Hauser (programmeur), Sjuul Stultjens (coördinator marketing
en publiciteit) en Mano van den Beuken (coördinator productie en
techniek) en Judith Berden (vrijwilligerscoördinator). Judith Berden
werd in november 2017 opgevolgd door Charlotte van Boekhold. In
opvolging van een freelance administratief medewerker werd in juni 2017
administrateur Gillian Tongue in dienst genomen voor 8 uur in de week
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(0,21 fte). Op 1 oktober 2017 trad Bob Canters in dienst als programmeur
dance / 2e programmeur voor eveneens 8 uur in de week (0,21 fte).
Het totaal aantal fte kwam daarmee op het eind van het jaar op 4,84 fte.
Stichting Poppodium Grenswerk maakt tevens gebruik van een
twintigtal freelancers (productieleiders, licht -en geluidtechnici).
Voor het personeel van Stichting Poppodium Grenswerk is de CAO van
Nederlandse Poppodia en Festivals van toepassing.
Door dit team werden in 2017 maar liefst 219 activiteiten
geprogrammeerd, gepromoot en geproduceerd. Inclusief oefenruimten,
additionele subsidies en overige inkomsten leverde deze inspanningen
ruim € 450.000 aan eigen inkomsten op.
Horeca Team (Poppodium Grenswerk BV) - 4,26 fte
Poppodium Grenswerk BV is als commerciële entiteit verantwoordelijk
voor de horeca exploitatie van het Poppodium. Stichting Poppodium
Grenswerk is enig aandeelhouder van de BV. Eventuele winsten van
de BV zullen terugvloeien naar de stichting en gebruikt worden in
het vormen van reserves die de continuïteit van Stichting Poppodium
Grenswerk waarborgen.
Het vaste horeca team bestond in 2017 gemiddeld uit 5 vaste krachten
voor in totaal 4,26 fte. Dit waren Jeroen Nillesen (coördinator horeca
poppodium), Sady Sloesen (bedrijfsleider eetcafé), Tom Coenen
(kok eetcafé), Anneleen Marsman (medewerker bediening), Elise
Hagemann (medewerker bediening) en een keukenhulp afkomstig van
jobcoachorganisatie Forta4u. Anneleen Marsman nam in juli de functie
van bedrijfsleider over. Lonneke Christis volgde per september Elise
Hagemann op. Kok Tom Coenen werd in november 2017 opgevolgd door
Mitchel van Hugten.
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Grenswerk BV maakt tevens gebruik van een twintigtal hulpkrachten.
Voor al het personeel van Poppodium Grenswerk BV is de horeca CAO
van toepassing. Door dit team werden in 2017 bij benadering 40.000
gasten voorzien van drank en spijs bij een bezoek aan Grenswerk. Dit
leverde een gezamenlijke horecaomzet (café, verhuur en activiteiten) van
circa € 701.000 op.
Vrijwilligers en Social Return
Grenswerk heeft nadrukkelijk de keus gemaakt om voor de uitvoering
van de producties en activiteiten veel gebruik te maken van vrijwilligers.
Wij zien onze vrijwilligers als ‘eerste lijn ambassadeurs’: ze dragen vanuit
een eigen intrinsieke motivatie onze missie uit en door de sociale cohesie
binnen de vrijwilligersgroep ontstaat een zeer prettige werksfeer, waarbij
een grote mate van betrokkenheid de boventoon voert. In 2017 waren er
zo’n 130 vrijwilligers actief in Grenswerk.
Naast enkele betaalde professionele krachten, worden alle operationele
functies tijdens publiekactiviteiten (geen verhuur activiteiten) uitgevoerd
door vrijwilligers: horeca, service (kassa, garderobe en entreecontrole),
artiestenbegeleiding, catering en techniek. Hiernaast zijn ook enkele
vrijwilligers tijdens kantooruren werkzaam, met name op het gebied van
PR (verspreiding) en beheer.
De vrijwilligersgroep bestaat uit een bijzondere mix van mensen met
verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden. Wat
betreft leeftijd is een groot deel tussen de 18 en 30 jaar (70 procent),
de minimum leeftijd die Grenswerk hanteert is 18 jaar. De sociale
achtergronden van de mensen zijn zeer divers: een groot gedeelte is
student of (jong) werkende, met opleidingen variërend tussen MBO en
Universiteit. Binnen de vrijwilligersgroep bevinden zich ook mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ervaren dat het vrijwilligerswerk
deze mensen vaak verder helpt: een sociaal isolement wordt doorbroken,
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door waardering ontstaat meer zelfvertrouwen, er is de mogelijkheid
om netwerk op te bouwen en mensen ontdekken en ontwikkelen hun
eigen nog (soms nog niet eerder ontdekte) talenten. Er zijn binnen
de vrijwilligersgroep 2 commissies actief: een feestcommissie en een
vrijwilligersraad. De vrijwilligersraad werkt als een klankbordgroep en
behartigt de belangen van de vrijwilligers in de organisatie.
De overweging om met vrijwilligers te werken is ingegeven door de hoge
‘social return’ die het met zich meebrengt. Financiële overwegingen zijn
hier aan ondergeschikt. De coördinatie van vrijwilligers vergt namelijk
ook organisatorische -en financiële middelen: er is een medewerker in
dienst voor de begeleiding en coaching en er worden middelen besteedt
aan opleidingen, vergoedingen, vergaderingen, een jaarlijks uitje en
feestavonden als een nieuwjaarborrel.
Poppodium als Leerbedrijf
Poppodium Grenswerk is een erkend leerbedrijf (o.a. SBB). In 2017 bood
Grenswerk plek aan maar liefst 17 stagiaires. Het betrof met name HBO
en MBO stages als: marketing & pr, podiumtechniek, pre-productie,
facility management en horeca. Tevens was in 2017 een leerling kok in
dienst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
De stagiaires waren o.a. afkomstig van opleidingen en scholen zoals
Fontys Tilburg: International Event, Music & Entertainment Studies
(1), Fontys Eindhoven: Communicatie (1), Fontys Venlo: International
Marketing (1), Sint Lucas Boxtel (1), ROC Nijmegen (1), Gilde Opleidingen
Venlo (1), Sint Lucas Eindhoven (4), Arcus College Heerlen (5). Tevens
bood Grenswerk in 2017 plek aan twee leerlingen afkomstig van het
(speciaal) voorgezet onderwijs: het Wildveld Venlo en De Berkenschutse
Heeze. De meeste stages betroffen een half jaar. Een aantal stagiaires is
na afloop van de stageperiode ook in dienst getreden als vrijwilliger van
Grenswerk.
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