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IN THE EYE  
OF THE STORM, 
YOU REMAIN 
IN CONTROL 

“Ik schrijf dit voorwoord op een zomerse 
namiddag in juni, vanuit de prachtige 
nieuwe foodhal MOUT in het Julianapark. 
Op een steenworp afstand bevindt zich 
het Venlose Museumkwartier, waar 
museum van Bommel van Dam sinds 
september 2021 een nieuw onderkomen 
heeft gevonden in het smaakvol 
verbouwde, voormalige postkantoor. 
Met de komst van MOUT en het 
Museumkwartier heeft ook dit gedeelte 
van Venlo een prachtige metamorfose 
ondergaan. Een metamorfose die onze 
stad steeds meer grootstedelijk laat zijn 
en voelen. De realisatie van Grenswerk in 
2014, in combinatie met de uitbreiding en 
verbouwing van Theater de Maaspoort 
enige tijd daarvoor, markeerden een 
duidelijk startschot van verandering in 
Venlo. Onze stad kreeg vanaf toen de 
middelen om zowel regionaal als landelijk 
écht mee te gaan tellen als culturele 

stad. Inmiddels plukken we daar al veel 
vruchten van.

Gebouwen zijn echter maar gebouwen 
en zonder inhoud dragen ze weinig bij. 
Die taak ligt toch echt bij de mensen die 
werken ín de gebouwen. In opdracht 
van de gemeente Venlo werd in 2019 
een diepgaand benchmarkonderzoek 
uitgevoerd naar de vier grote Venlose 
culture instellingen (Poppodium 
Grenswerk, Theater de Maaspoort, 
Kunstencentrum Venlo en Bibliotheek 
Venlo). Uit dit onderzoek bleek dat de 
instellingen in Venlo in vergelijking 
andere Nederlandse instellingen 
uitstekend presteren. Bovendien was 
er sprake van een sterke mate van 
verwevenheid van de activiteiten van de 
instellingen met de bredere stedelijke 
beleidsagenda. We mogen enorm trots 
zijn op wat we gerealiseerd hebben de 
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afgelopen jaren, zowel kwantitatief als 
kwalitatief.

De positieve resultaten uit het 
benchmarkonderzoek zetten de toon voor 
het begin van 2020. We hadden een dikke 
pluim verdiend en een enorme ambitie om 
de stijgende lijn verder voort te zetten. 
Het voelt overbodig om in te gaan op wat 
er na maart 2020 gebeurd is. We weten 
allemaal dat de wereld op dat moment 
voor veel mensen stil  kwam te staan. In 
het bijzonder voor iedereen die zingeving 
haalt uit kunst en cultuur en/of werkzaam 
is in de culturele sector.

Hoewel we eind 2020 en in de eerste 
helft van 2021 hoopvol waren, werd het 
er niet beter op tegen het einde van 2021. 
Uiteraard hebben we als Grenswerk 
ook in 2021 gepoogd om zoveel mogelijk 
activiteiten door te laten gaan. Ons 

programma werd aangepast en er 
ontstonden nieuwe projecten. Er werd 
alles aan gedaan om de popsector in 
stand te houden. Artiesten, technici, crew, 
organisatoren, leveranciers: we wilden 
zoveel mogelijk mensen hun passie laten 
uitvoeren en daarmee een bepaalde 
vorm van hoop en perspectief geven. In 
dit jaarverslag leest u hoe we dit in 2021 
gedaan hebben.
We kijken met trots terug op 2021. In het 
bijzonder op de mooie samenwerkingen 
die we hebben geïnitieerd of verder 
hebben uitgebouwd. Het nieuwe 
stadsfestival ‘Aan de Waterkant’ is hier 
een goed voorbeeld van. Ook zijn we er 
trots op dat we de Limburgse Popprijs in 
de categorie ‘Beste Muziekorganisatie’ in 
ontvangst mochten nemen in 2021. Een 
prachtige opsteker voor ons team, bestuur, 
vrijwilligers en samenwerkingspartners. 

De afgelopen jaren is het sterk zichtbaar 
geworden hoe belangrijk de aanwezigheid 
van een poppodium als Grenswerk is voor 
de lokale en regionale samenleving. Voor 
artiesten zijn we belangrijk zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen en profileren. Het 
publiek heeft ons nodig voor ontspanning 
en vermaak, om hun gedachten te 
kunnen verzetten en voor het vinden 
van betekenis. Onze programmering 
brengt mensen en muziek samen en 
slaat bruggen in tijden van polarisatie 
en onrust in de samenleving. Of het nu 
gaat over zaken als klimaatverandering, 
sociale rechtvaardigheid, armoede of 
(gender)identiteit: popcultuur adresseert 
actuele thema’s en werkt als geen ander 
als katalysator in het creëren van de 
dialoog en in het vinden van oplossingen. 

De coronacrisis is in Nederland voorbij. 
Althans, daar lijkt het op dit moment 
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op. De coronaperiode heeft ons geleerd 
om een plan B (en C en D) achter de 
hand te hebben. Onze organisatie is daar 
inmiddels behoorlijk aan gewend geraakt 
en indien nodig halen we alle creativiteit 
en buigzaamheid weer uit de kast. We 
proberen op dit moment om terug te 
keren naar het ‘oude normaal’, oftewel: het 
maken van programma en aanbod zonder 
corona-beperkingen.

Zowel de samenleving als de culturele 
sector hebben te maken met allerlei 
post-corona effecten. Voor de dagelijkse 
praktijk van Grenswerk betekent dat: 
tegenvallende voorverkopen, veel 
no-shows bij verplaatste programma’s 
en een enorm tekort aan (met name) 
technisch personeel. Dit laatste wordt 
veroorzaakt door het feit dat veel 
freelancers in de podiumtechniek 
gedurende de coronacrisis banen hebben 

gevonden in andere sectoren zoals de 
logistiek, bouw en installatietechniek. 
In deze sectoren was en blijft een grote 
vraag naar goede mensen en men kan 
de werknemers arbeidsvoorwaarden 
en salarissen bieden die veel gunstiger 
zijn dan in de onzekere podia -en 
evenementensector. We zien met name 
dat de ervaren, vaak wat oudere, technici 
niet meer makkelijk terugkeren omdat zij 
de geboden zekerheden van hun nieuwe, 
vaste baan toch erg prettig vinden. De 
jongere generatie freelance technici heeft 
de klussen voor het uitkiezen en heeft 
daardoor makkelijker toegang tot de grote 
podia, interessante festivals en toerende 
internationale bands. Dat maakt het voor 
een provinciaal podium als Grenswerk niet 
makkelijker om de personeelsplanningen 
rond te krijgen. Hetzelfde probleem geldt 
voor horecapersoneel en vrijwilligers. 
Daarbij zorgt de oorlog in Oekraïne voor 

torenhoge energiekosten, almaar stijgende 
grondstofprijzen en een oplopende 
inflatie. Dit alles zorgt ervoor dat we heel 
weloverwogen het resterende programma 
van 2022 moeten samenstellen: niet alles 
wat we willen bereiken zal uiteindelijk 
gerealiseerd kunnen worden. We hebben 
eigenlijk te maken met een exploitatie die 
volledig opnieuw ingeregeld moet worden. 

Hoewel onze taak als poppodium op dit 
moment niet eenvoudig uit te voeren 
is, vertrouwen we op een goede afloop. 
De uitdagingen en onzekerheden van 
dit moment zullen op de lange termijn 
minder verstorend zijn. Daarbij varen we 
koers op ons vastgelegde beleid dat zich 
de afgelopen jaren in strategische doelen 
en operationele uitvoeringsplannen heeft 
vertaald. We zijn hier met ons team en 
samenwerkingspartners volop mee aan de 
slag.
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De storm is nog steeds niet gaan liggen, 
maar vanuit het oog van deze storm 
houden we nog altijd koers.”

Tim Gaal
Directeur Grenswerk
23 juni 2022
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1
ALL ABOARD



2021 SAMENGEVAT Dit is ons jaarverslag van 2021. Een jaar 
waarin we bleven roeien met de riemen die 
we hadden, en zo koers hielden richting 
onze doelstellingen. In dit jaarverslag leest 
u hoe ons dit verging. Bestuur, kapitein en 
crew wensen u een behouden vaart!

TIP 
Weinig tijd? 

Lees dit hoofdstuk  
voor een samen-
vatting van het  

jaar 2021.
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MISSIE EN VISIE 
Wie zijn we en waar staan we voor? 
Grenswerk is hét poppodium van 
Noord-Limburg en toonaangevend voor 
heel Limburg. Grenswerk is er voor 
alle leeftijden, elke achtergrond en 
smaakvoorkeur. Grenswerk houdt zich 
bezig met popcultuur in de breedste zin 
van het woord. Grenswerk programmeert 
populair, vernieuwend, verdiepend en altijd 
van hoge kwaliteit. Grenswerk werkt als 
aanjager continu samen met artiesten, 
festivals, culturele instellingen, scholen, 
bedrijven en andere organisaties en vormt 
een broedplaats voor creatief talent. 
Grenswerk investeert in talent en educatie 
voor een duurzaam popklimaat, nu en 
straks. En, last but not least: Grenswerk 
heeft een geweldig gebouw en wil dat 
optimaal benutten en delen.

KOERS 2020-2024
In de Grenswerk Beleidsnota 2020-2024 
 leggen we aan de hand van acht speerpun-
ten uit hoe onze koers er voor de komende 
jaren eruitziet. Onze speerpunten tot en 
met 2024 zijn:

1 Continu sturen op een gezonde 
exploitatie (hoofdstuk 2)
2 Verduurzamen tot in de haarvaten van  
de organisatie (hoofdstuk 2)
3 Grenswerk is er voor iedereen 
(hoofdstuk 3)
4 De balans tussen populair en niche 
handhaven en meer ruimte creëren voor 
artistieke kwaliteit. (hoofdstuk 3)
5 Vergroten van participatie en zicht-
baarheid in de samenleving (hoofdstuk 4)
6 Versterken van educatie en 
talentontwikkeling (hoofdstuk 5)
7 De totaalbeleving van de bezoekers 
verder optimaliseren (hoofdstuk 6)

8 Grenswerk wil een donkergroen podium 
worden, hoe sneller hoe beter (hoofdstuk 7)

Bovenstaande koers vormt de basis voor 
de opbouw van dit jaarverslag. In de 
hoofdstukken van dit document worden 
alle hoogtepunten, uitdagingen en 
leermomenten van 2021 beschreven. Hierbij 
zijn diverse cases en quotes van artiesten 
en partners toegevoegd om de hoofstukken 
extra kracht bij te zetten.
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BESTUUR, MEDEWERKERS EN 
ORGANISATIE
In 2021 trad Sander Oudenhoven af als 
secretaris van het bestuur van Grenswerk. 
We benoemden in december 2021 Lenny 
Godding als nieuwe secretaris.  
We benoemden Simon Tans op dat 
moment als nieuwe penningmeester 
vanwege langdurige uitval van Bregje 
Beurskens. Het vaste team van Stichting 
Poppodium Grenswerk bestond in 2021 
uit negen vaste krachten voor in totaal 
6,37 fte. Het vaste team van Grenswerk 
BV bestond in 2021 uit tien vaste krachten 
voor in totaal 8,16 fte. We boden in 2021 
twee relevante stageplekken aan. Eén 
afstudeerstage voor een student van Gilde 
Opleidingen Venlo in de afstudeerrichting 
Allround Hospitality Medewerker, en één 
meewerkstage voor een student van de 
opleiding Commerciële Economie aan de 
Fontys Hogeschool in Eindhoven. In 2021 

zagen we onze groep vaste vrijwilligers 
helaas afnemen. Het sociale aspect van 
vrijwilligerswerk bij Grenswerk, wat voor 
veel vrijwilligers een belangrijke motivatie 
is, werd in 2021 beperkt vanwege de corona-
maatregelen. Daarnaast voelde een deel 
van onze vrijwilligers zich niet prettig bij 
de werkzaamheden die wél uitgevoerd 
konden worden 2021, omdat ze niet achter 
de corona-maatregelen stonden. Als 
Grenswerk zien we het bijdragen aan de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling 
van onze vrijwilligers als een belangrijke 
taak. We investeerden dit jaar daarom 
extra in coaching en talentontwikkeling 
in onze huidige vrijwilligersgroep en 
hebben het contact met onze vrijwilligers 
en onze vrijwilligersraad geïntensiveerd. 
Ook gaven we in 2021 verder vorm aan 
de aanbevelingen uit de objectieve 
organisatieanalyse die in het laatste 
kwartaal van 2020 werd uitgevoerd door 

organisatiestrateeg Thomas van Dalen. 
Dit resulteerde onder andere in een 
formering van een managementteam en 
een herformulering van de functieprofielen 
binnen de organisatie. Met hulp van 
personeelsadviesbureau Maatwerk 
HRM zijn in 2021 de loontabellen en 
functiegebouwen van de stichting en de 
BV beter op elkaar afgestemd. Uiteraard 
pasten we ook in 2021 de principes en 
aanbevelingen uit de Governance Cultuur 
Code toe. In de bijlage van dit jaarverslag 
leest u hoe we dit hebben aangepakt.

PROGRAMMA EN PUBLIEK
De grootste uitdaging van 2021 was voor 
Grenswerk het gebrek aan perspectief 
in de manier waarop de overheid omging 
met de coronacrisis. Ondanks alles zijn we 
constant blijven zoeken naar ruimte die 
er wél was. Dit was stressvol en vroeg om 
veel extra inspanning en geduld van onze 
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organisatie. We bleven positief, hebben 
ons vizier gericht op mogelijkheden en zijn 
samen in staat gebleken om, ook in extreem 
onzekere tijden, projecten te ontwikkelen 
die waardevol waren voor onze omgeving. 
Hoogtepunten in onze programmering 
waren in 2021 ‘Zing Nog Ens’, ‘Waarom 
knip je dat haar niet af?’, ‘The Return of the 
Club: Moksi & Friends’, ‘Aan de Waterkant’ 
en ‘Radio Binnestad’. De documentaire ‘En 
toen was het stil’ in samenwerking met Halo 
Media en Peter Beeker en het ontvangen 
van de Limburgse Popprijs voor ‘Beste 
Limburgse Muziekorganisatie’ behoren ook 
tot de hoogtepunten van 2021.

SAMENWERKINGEN
In 2021 werkten we intensief samen 
met De Maaspoort Theater & Events, 
Zomerparkfeest, Omroep Venlo, Pop in 
Limburg, Popronde, diverse horecazaken 
uit de Venlose binnenstad en alle andere 
Limburgse poppodia. Waar mogelijk werken 
we structureel en strategisch samen, 
bijvoorbeeld bij het boeken van artiesten, bij 
het delen van materialen of bij de promotie 
van evenementen. Nieuw in 2021 waren de 
samenwerkingen met Stichting Limburgs 
Landschap en de samenwerking met 
Venlose carnavalsvereniging Jocus.

EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING
Waar in 2021 vanwege de wisselende 
corona-maatregelen minder ruimte was 
voor evenementen, was er meer ruimte 
voor projecten gericht op jonge makers uit 
de regio. Hierdoor hebben we ons in 2021 
verder ontwikkeld als springplank voor 

lokale makers richting de professionele 
muziek- en evenementenwereld. 
Voorbeelden van succesvolle projecten 
op het gebied van educatie en 
talentonwikkeling waren in 2021 ‘TrapLab 
Radio’, ‘The Compound’, ‘MicCheck’, ‘De 
Studio Roept’ en ‘De Nieuwe Golf’. Deze 
projecten gericht op jonge, veelbelovende 
makers werden door deze doelgroep zeer 
positief ontvangen.

HORECA EN SERVICE
In 2021 hebben we de koers die in 2020 
noodgedwongen is ingeslagen op het gebied 
van horeca en verhuur, geoptimaliseerd 
en verfijnt. Het muziekcafé heeft zich in 
2021 verder ontwikkeld tot een populaire 
plek voor liefhebbers van muziek, lekker 
eten en drinken en natuurlijk van gastvrije 
gezelligheid. Dit resulteerde in 2021 in een 
foodomzet van 62% van de totale omzet van 
het muziekcafé. De drankomzet bedroeg 
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in 2021 38% van de totale café-omzet. In 
2020 was deze verdeling nog 50/50. De 
groei in populariteit van het muziekcafé 
in combinatie met de groei van ons terras 
vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, 
zorgde ervoor dat we in 2021 op zoek 
moesten gaan naar extra personeel. Wat 
betreft de verhuur van onze ruimtes waren 
in 2021 weinig mogelijkheden vanwege de 
telkens wisselende corona-maatregelen. 
Grote bijeenkomsten waren slechts enkele 
weken mogelijk in 2021.

VERDUURZAMING IN 2021
In 2018 spraken we in het convenant 
Green Stages af om ons stap voor stap 
te ontwikkelen tot plasticvrij, gasloos, 
circulair en gecertificeerd podium met 
impact. In 2020 maakten we de eerste 
stappen naar plasticvrij eten en drinken 
binnen Grenswerk, en met de implementatie 
van recyclebare hard cups in 2021 zijn we 
voortaan een volledig plasticvrij podium. In 
2021 deden we geen concrete aanpassingen 
aan ons gebouw met het oog op 
duurzaamheid, maar werkten we samen met 
de gemeente Venlo aan een plan om eind 
2022 zonnepanelen te kunnen installeren 
en volledig gasloos te worden. Binnen 
Grenswerk merken we een duidelijke 
groei in de bewustwording rondom 
duurzaamheid en eind 2021 hebben we een 
werkgroep samengesteld die zich intensief 
bezighoudt met enerzijds de verduurzaming 
van Grenswerk en anderzijds de 

communicatie hierover richting onze 
omgeving. In 2022 implementeren we 
ons communicatieplan waarin we onze 
omgeving actiever betrekken en bewust 
maken van onze ambities op het gebied van 
duurzaamheid.
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BEZOEKERSAANTALLEN 2021
PERIODE 01-01 2021 T/M 31-12 2021

2019  2020  2021 AANTAL ACTIVITEITEN BEZOEKERS PER ACTIVITEIT

BEZOEKERS INTERN
BETAALDE TOEGANG 25.919 6.990 4.662 30 155
GASTEN* 3.023 745 685 (30) 23
GRATIS ACTIVITEITEN 3.650 715 40 1 715
CAFÉ ACTIVITEITEN** 9.250 2.400 1.570 35 45
VERHUUR 4.766 1.544 520 22 24

TOTAAL IN GRENSWERK 46.608 12.394 7.477 88 155

BEZOEKERS EXTERN
BETAALDE TOEGANG 6.638 127 2.608 18 145
GASTEN EN VRIJE TOEGANG 337 100 1.742 (18) 97

TOTAAL BUITEN GRENSWERK 6.975 227 4.350 18 242

TOTAAL VAN DOOR GRENSWERK
GEGENEREERDE BEZOEKEN
(= totaal van bovenstaand)

53.583 12.621 11.827 106 112

VRIJ TOEGANG BIJ 
SAMENWERKINGSVERBANDEN
(Vanwege de coronacrisis waren er in 2020 
geen samenwerkingsverbanden met festivals 
op externe locaties mogelijk) 

8.000 0 0 0 0

DIGITALE (LIVE) STREAMING ACTIVITEITEN 0 15.319 9.371 52 180

*     definitie "Gasten": dit zijn bezoekers die vrije entree gekregen hebben middels een gastenlijst bij een 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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2
DE BEMANNING



In dit hoofdstuk leest u hoe Grenswerk 
in 2021 werd bestuurd en op welke 
manieren ons schip werd bemand. 
We lichten toe hoe we in 2021 
omgingen met het teruglopende aantal 
vrijwilligers en hoe we de Governance 
Code Cultuur hebben toegepast.

BESTUUR, MEDEWERKERS EN 
ORGANISATIEANALYSE

DE KOERS
1 Continu sturen op een gezonde exploitatie
2 Verduurzamen tot in de haarvaten van de organisatie
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BESTUUR 
Grenswerk wordt bestuurd door 
Stichting Poppodium Grenswerk. Het 
bestuur heeft de bedrijfsvoering van de 
organisatie gedelegeerd naar de directeur 
van Grenswerk. Bestuursleden zijn 
onbezoldigd verbonden aan de stichting 
en overleggen maandelijks met directeur 
Tim Gaal over de algemene voortgang. In 
2021 bestond het bestuur van Stichting 
Poppodium Grenswerk uit Teun den 
Dekker (voorzitter), Sander Oudenhoven 
(secretaris), Bregje Beurskens 
(penningmeester) en bestuursleden 
Minggus Dorpmans en Miel Theeuwen. Op 
31 december 2021 trad Sander Oudenhoven 
af als secretaris, zoals afgesproken en 
vastgelegd in het rooster van aftreden 
in het bestuursreglement. Vanwege 
langdurige uitval van penningmeester 
Bregje Beurskens werden in oktober 2021 
twee openbare vacatures gepubliceerd 

voor de invulling van de functies van 
secretaris en penningmeester. Na een 
uitvoerige selectieprocedure werden in 
december 2021 Simon Tans benoemd tot 
penningmeester en Lenny Godding tot 
secretaris. In januari 2022 zijn zij officieel 
geïnstalleerd als bestuursleden. In de 
wervingsprocedure is expliciet rekening 
gehouden met de ambitie een zo divers 
mogelijk bestuur samen te stellen. Helaas 
heeft dit niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. In 2022 evalueert het bestuur 
hierover en worden concrete stappen 
geformuleerd waarin we beschrijven hoe 
we willen werken aan een inclusiever 
bestuur.
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CREW POPPODIUM
De vaste bemanning van Stichting 
Poppodium Grenswerk bestond in 2021 uit 
negen vaste krachten voor in totaal 6,37 
fte. Dit waren Tim Gaal (directeur), Johan 
Hauser (artistiek leider), Sjuul Stultjens 
(coördinator marketing en publiciteit), 
Lieke Lenders (programmeur dance), 
Wieneke Lamers (educatief medewerker), 
Mano van den Beuken (coördinator 
productie en techniek), Charlotte van 
Boekhold (operationeel leider) Tarik 
Ait Moh N’ait Lhaj (personeelsplanner 
en vrijwilligerscoördinator) en Gillian 
Tongue (administrateur). Grenswerk 
werkt samen met een twintigtal 
freelancers. Deze flexibele crew 
ondersteunt ons vaste team op het gebied 
van onder andere educatie, productie, 
licht en geluid. Vanwege de gevolgen van 
het coronavirus is er, net als in 2020, in 
2021 minder vaak beroep gedaan op deze 

flexibele krachten dan in voorgaande 
jaren. Op het vaste team van Stichting 
Poppodium Grenswerk is de CAO van 
Nederlandse Poppodia en Festivals van 
toepassing. Per september 2020 is voor dit 
team een pensioenvoorziening afgesloten 
bij PNO Media. Hiermee voldoen we aan 
de aangekondigde uitbreiding van de CAO, 
die per 1 januari 2024 verplicht wordt.

CREW HORECA & VERHUUR  
De vaste bemanning van Grenswerk BV 
bestond in 2021 uit tien vaste krachten 
voor in totaal 8,16 fte. Dit waren Jeroen 
Nillesen (coördinator horeca en facilitaire 
zaken), Anneleen Marsman (manager 
café), Bert Marsman (chef-kok), Cliff 
Schraven (sous-chef), Remi Custers 
(zelfstandig werkend kok), Céline van 
Groenendaal (coördinator bediening) en 
medewerkers bediening Lieke Lenders, 
Isabelle Keulers, Guusje Hazenbosch 

en Natasja Scheffer. Dit team werd in 
2021 waar nodig ondersteund door een 
twintigtal flexibele hulpkrachten. Op 
dit volledige team is de Horeca CAO van 
toepassing en iedereen is aangesloten bij 
Pensioenfonds Horeca & Catering. De 
functie van coördinator verhuur en events 
werd tot september 2021 vervuld door Eva 
Peeters. Na haar overstap naar een andere 
werkgever is besloten om de functie 
vooralsnog niet in te vullen, vanwege 
de op dat moment geldende corona-
maatregelen. Aanvragen rondom verhuur 
zijn per 1 september 2021 beantwoord door 
Anneleen Marsman.
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STAGIAIRES 
In 2021 was het vanwege de wisselende 
corona-maatregelen lastig om relevante 
invulling te geven aan stageopdrachten. 
Toch is het gelukt om in 2021 twee 
relevante stages aan te bieden, namelijk 
een afstudeerstage voor een student 
van Gilde Opleidingen Venlo in de 
afstudeerrichting Allround Hospitality 
Medewerker. De andere stage is ingevuld 
door een student van de opleiding 
Commerciële Economie aan de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven. De student 
van Gilde Opleidingen Venlo is succesvol 
afgestudeerd en na het behalen van 
haar diploma in dienst getreden als 
medewerker bediening.

VRIJWILLIGERS
• Minder vrijwilligers vanwege corona-
maatregelen
In 2021 had Grenswerk ongeveer zestig 
vrijwilligers. Een toegewijde en zeer 
diverse groep mensen. Vanwege de 
corona-maatregelen in 2021 konden er 
zeer beperkt evenementen en activiteiten 
plaatsvinden. Hierdoor hebben we het 
aantal vrijwilligers helaas zien afnemen 
van 60 naar 30 vrijwilligers ten opzichte 
van 2020. Voor veel vrijwilligers is, 
naast muziek, het sociale aspect van 
vrijwilligerswerk een belangrijke 
motivatie. Het sociale aspect van 
vrijwilligerswerk bij Grenswerk werd in 
2021 ruim beperkt vanwege de corona-
maatregelen. Daarnaast voelde een deel 
van onze vrijwilligers zich niet prettig bij 
de werkzaamheden die wél uitgevoerd 
konden worden 2021. Zo was er angst om 
besmet te worden met het coronavirus 

en was een deel van onze vrijwilligers 
principieel tegen het gebruik van QR-
codes voor publiek.

• Meer ruimte voor coaching en 
talentontwikkeling binnen vrijwilligersgroep
Grenswerk kiest er bewust voor 
om vrijwilligers in te zetten tijdens 
evenementen en activiteiten. Vrijwilligers 
zijn in onze ogen namelijk belangrijke 
ambassadeurs van onze organisatie. 
Vanuit een intrinsieke motivatie dragen 
ze onze missie, visie en kernwaarden uit 
naar onze omgeving. Bovendien dragen 
de betrokkenheid en het enthousiasme 
van vrijwilligers bij aan een prettige, 
positieve werksfeer. We zien het bijdragen 
aan de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van onze vrijwilligers 
als een belangrijke taak en blijven hier 
daarom volop in investeren. Helaas 
merkten we in 2021 dat het teruglopende 
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aantal vrijwilligers en het aanbod van 
evenementen en activiteiten niet meer 
in balans waren. De uren van onze 
vrijwilligerscoördinator gingen vrijwel 
volledig op aan het sluitend krijgen van 
planningen, terwijl we het juist belangrijk 
vinden om tijd en aandacht te besteden 
aan coaching en talentontwikkeling 
binnen onze vrijwilligersgroep. We 
hebben halverwege 2021 daarom besloten 
om bardiensten tijdens evenementen en 
activiteiten, indien nodig, met een volledig 
betaald team in te vullen. Vrijwillige 
bardiensten blijven mogelijk, maar worden 
sinds de tweede helft van 2021 vooraf 
aangekondigd zodat vrijwilligers zich 
hiervoor kunnen inschrijven. Door deze 
verandering in aanpak ontstond er voor 
de vrijwilligerscoördinator weer ruimte 
voor coaching en talentontwikkeling. 
Zo werkten we aan diverse interne 
opleidingstrajecten voor onder andere 

technische en hospitality werkzaamheden. 
Diensten als de verkoop en controle van 
tickets, artiestenbegeleiding en andere 
backstage werkzaamheden blijven we 
invullen met vrijwilligers.

• Intensiever contact met vrijwilligers 
In september en oktober 2021 viel onze 
vrijwilligerscoördinator langdurig uit 
vanwege ziekte. Het contact met onze 
vrijwilligers was in deze maanden 
daarom minder frequent dan normaal 
gesproken. Medio oktober 2021 is 
een vervanger aangenomen in de 
functie van personeelsplanner en 
vrijwilligerscoördinator. Hierdoor 
werd het contact met onze vrijwilligers 
weer opgepakt en geïntensiveerd. In 
dezelfde periode werd ook het contact 
met onze vrijwilligersraad opgepakt 
en geïntensiveerd. De vrijwilligersraad 
is een klankbordgroep namens de 

vrijwilligers richting Grenswerk en 
andersom. Vanwege het teruglopende 
aantal vrijwilligers in 2021 is het contact 
met de vrijwilligersraad intensiever ten 
opzichte van voorgaande jaren. Door 
vaker met elkaar te overleggen houden we 
focus en grip op de situatie. Bovendien is 
de vrijwilligersraad een belangrijke bron 
bij de interne opleidingstrajecten die we 
momenteel vormgeven.
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CONTACT IN CORONATIJD
Het jaar 2021 startte in een lockdown die 
gelukkig na enkele maanden versoepelde. 
Helaas sloten we het jaar ook weer 
af met beperkende maatregelen. In 
Grenswerk is continu gewerkt conform 
de landelijke richtlijnen, zowel op 
kantoor als op de vloer. Op momenten 
dat geadviseerd werd om thuis te werken, 
is dit gebeurd als de werkzaamheden 
dit toelieten. Op momenten dat fysieke 
ontmoetingen mogelijk waren heeft 
fysiek overleg plaatsgevonden, met name 
tijdens creatieve sessies en presentaties. 
Voor meetings met externe partijen 
en partners is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van videobellen. Het werken 
volgens de landelijke richtlijnen is 
goed verlopen in 2021. De continuïteit 
van werkzaamheden is op geen enkel 
moment in gevaar gekomen en er zijn 
geen corona-besmettingen geweest 

onder medewerkers die gerelateerd 
konden worden aan de werkplek. Ook 
het contact met vrijwilligers is in 2021 
verlopen volgens de landelijke richtlijnen. 
Vrijwilligers ontvingen regelmatig 
e-mails met het laatste nieuws uit de 
organisatie en in de periode tussen 
25 april en 19 december 2021 was het, 
onder wisselende maatregelen, mogelijk 
om vrijwilligerswerk te doen tijdens 
evenementen en activiteiten. Het was 
zelfs mogelijk om in de zomer van 2021 
een vrijwilligersweekend te organiseren 
waarop zo’n veertig vrijwilligers aanwezig 
waren.

GOVERNANCE CODE CULTUUR
De Governance Code Cultuur uit 2019 
is de huidige Governance Code voor de 
culturele sector in Nederland. Deze code 
is een instrument voor goed bestuur en 
toezicht in de cultuursector. Het bestuur 
van Stichting Poppodium Grenswerk 
past de principes en aanbevelingen uit 
deze code toe. De Governance Code 
Cultuur 2019 bestaat uit acht principes 
met bijbehorende aanbevelingen. Op de 
pagina’s in de bijlage van dit jaarverslag 
lichten we aan de hand van de acht 
principes toe hoe Grenswerk de code in 
2021 heeft toegepast.
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VERVOLG OBJECTIEVE ORGANISATIE 
ANALYSE UIT 2020 
In 2021 werd verder invulling gegeven aan 
de objectieve organisatieanalyse die in het 
laatste kwartaal van 2020 werd uitgevoerd 
door organisatiestrateeg Thomas van 
Dalen in opdracht van directeur Tim 
Gaal. Het rapport van Thomas van 
Dalen schetste eind 2020 een effectieve 
organisatie met mooie resultaten, maar 
vroeg om aanscherpingen in de inrichting 
van de organisatie als voorwaarde voor 
het behalen van toekomstige ambities. De 
voorgestelde aanpassingen zouden een 
meer wendbare organisatie opleveren 
die nog beter meebeweegt met trends en 
ontwikkelingen.

In maart 2021 werd op advies van 
Thomas van Dalen een managementteam 
geformeerd bestaande uit een artistiek 
leider, een operationeel leider en 

een directeur. De artistiek leider 
kreeg een team onder zich waarin de 
disciplines programma, marketing, 
talentontwikkeling en educatie 
vertegenwoordig zijn. De operationeel 
leider kreeg leiding over een team met de 
disciplines techniek, productie, horeca 
en verhuur. Ons muziekcafé opereerde in 
2020 al onder leiding van een manager en 
deze situatie bleef onveranderd.

Een nog resterende opdracht uit het 
rapport van Thomas van Dalen was het 
uitwerken van de specifieke, soms ook 
vernieuwde, functieprofielen binnen 
de organisatie. Daarnaast bestond de 
nadrukkelijk wens om de loontabellen 
en functiegebouwen van de stichting 
en de BV, met verschillende CAO’s, 
beter op elkaar te laten aansluiten. 
Dit proces is in samenwerking 
met personeelsadviesbureau 

Maatwerk HRM uit Venlo gestart. In 
september 2021 werden alle actuele 
functieprofielbeschrijvingen opgeleverd, 
een bijbehorend competentiehandboek en 
een uniforme loontabel en functiegebouw. 
De veranderingen zijn in september 
2021 op basis van een bestuursbesluit 
geformaliseerd.
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Net als in 2020, bleef het vaarwater om 
ons heen in 2021 onrustig. De telkens 
wisselende coronamaatregelen vroegen 
om nauwkeurigheid, flexibiliteit en 
een zee aan geduld van ons artistieke 
team, artiesten, onze partners en onze 
bezoekers. In dit hoofdstuk leest u wat 
dit betekende voor ons programma en 
publiek in 2021.

PROGRAMMA EN PUBLIEK

DE KOERS
3 Grenswerk is er voor iedereen
4 Balans tussen populair en niche handhaven en  
meer ruimte creëren voor artistieke kwaliteit
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VAREN ZONDER STIP OP DE HORIZON
De grootste uitdaging van 2021 was voor 
Grenswerk het gebrek aan perspectief 
in de manier waarop de overheid omging 
met de coronacrisis. Dit maakte veel 
processen complex en frustrerend. 
Misschien nog wel frustrerender dan in 
2020. We hebben de manier waarop de 
overheid is omgegaan met de coronacrisis 
ervaren als ondoorgrondelijk en soms 
zelfs onverklaarbaar. In 2021 hadden 
we in sommige maanden geen enkel 
perspectief op de toekomst, waardoor 
het onmogelijk werd om producties 
voor te bereiden. Ondanks alles zijn we 
constant blijven zoeken naar ruimte die 
er wél was. Dit was stressvol en vroeg 
om veel extra inspanningen en geduld 
van onze organisatie. We zijn positief 
gebleven, hebben ons vizier gericht op 
mogelijkheden en zijn als organisatie 
in staat gebleken om, ook in extreem 

onzekere tijden, projecten te ontwikkelen 
die waardevol zijn voor onze omgeving.

EN TOEN WERD HET STIL 
In augustus 2021 presenteerden we de 
documentaire ‘En toen werd het stil’, 
gemaakt in samenwerking met Halo Media 
en Peter Beeker. ‘En Toen Werd Het Stil’ 
neemt de kijker mee in de uitdagingen, 
frustraties maar ook hoogtepunten die 
Grenswerk sinds de uitbraak van het 
coronavirus in 2020 heeft meegemaakt. 
In ‘En toen werd het stil’ volgt de kijker 
Samir Ait Moh N’ait Lhaj, producer en lid 
van DJ-duo Moksi, in de voorbereidingen 
naar zijn eerste clubavond in Grenswerk, 
na 491 dagen niet meer op het podium te 
hebben gestaan. Ook volgt de kijker het 
artistiek team van Grenswerk richting 
de eerste editie van het festival ‘Aan 
de Waterkant’. De documentaire is een 
tijdsdocument geworden dat inzicht geeft 

in de impact van het coronavirus op onze 
organisatie en op onze omgeving. ‘En toen 
werd het stil’ is uitgebracht in augustus 
2021, net voor de start van festival ‘Aan 
de Waterkant’. De documentaire is ook 
uitgezonden op Omroep Venlo en op L1.
Je kunt 'm ook hier bekijken

LIMBURGSE POPPRIJS VOOR ‘BESTE 
LIMBURGSE MUZIEKORGANISATIE’ 
Op 22 juli 2021 werd Grenswerk 
uitgeroepen tot winnaar van de Limburgse 
Popprijs in de categorie ‘Beste Limburgse 
Muziekorganisatie’. Het ontvangen van 
deze prijs voelde voor Grenswerk als een 
kroon op ons harde werk in coronatijd. De 
motivatie van de jury vat samen waarom 
we de prijs hebben gewonnen: 
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“De commissie heeft gezien hoe Grenswerk 
het hele jaar bezig is geweest met nieuwe 
projecten uit de grond te stampen. Zo 
werd platform en radiozender ‘Traplab’ 
opgezet om lokale DJ’s te ondersteunen, ze 
organiseerden de speciale opname concerten 
‘Grenswerk Recordings’, die achteraf 
op Vinyl beschikbaar werden gesteld. 
Daarnaast wisten ze lokale uitvoerende 
artiesten te ondersteunen met projecten 
als ‘De Studio Roept’, waarbij ze gratis hun 
opnamestudio ter beschikking stelden, 
‘Teachers’, waar Local Heroes middels 
masterclasses hun kennis konden delen 
en zo de lokale scene inspireerden, én ‘Mic 
Check’ waarmee ze ook hiphopliefhebbers 
wisten te ondersteunen en activeren. Naast 
al deze extra projecten wisten ze ook hun 
programmering zo aan te passen om ook in 
2020 zoveel mogelijk concerten doorgang te 
laten vinden.”

VOOR DE EERSTE KEER… 
In 2021 waren er enkele momenten waarop 
versoepeling van de corona-maatregelen 
mogelijk was. Op deze momenten waren 
we als Grenswerk telkens enorm verheugd 
omdat we artiesten en publiek weer met 
elkaar konden verbinden. Elk evenement 
in versoepelde maatregelen voelde als 
een eerste keer. Een show of clubavond is 
in onze ogen zoveel meer dan alleen ‘een 
artiest speelt en het publiek kijkt toe’. De 
artiest speelt, het publiek reageert daarop, 
vervolgens reageert de artiest weer en zo 
ontstaat er een unieke dialoog tussen act 
en publiek. Op momenten dat voor ons 
gevoel weer een ‘eerste keer’ mogelijk was, 
zijn we ons zeer sterk bewust geweest van 
onze rol als facilitator van die dialoog. Dit 
gaf veel voldoening, was spannend en op 
sommige momenten zelfs aangrijpend en 
emotioneel.
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HIGHLIGHTS
Geen carnaval in februari 2021 
betekende voor Venlose dialectbands: 
geen speelplek. In deze periode waren 
fysieke evenementen niet mogelijk. 
Als alternatief organiseerden we ‘Zing 
Nog Ens’, een streaming-event dat 
het voor carnavalsvierders mogelijk 
maakte om vanuit thuis mee te 
kijken. In diezelfde maand was het 
precies vijftig jaar geleden dat Open 
Ontmoetingscentrum (OOC) zijn deuren 
opende in de Venlose Heutzstraat. Het 
OOC is de voorloper van Perron55 en 
later Grenswerk. Dat betekent vijftig 
jaar georganiseerd popprogrammering 
in Venlo. Omdat er geen evenementen 
georganiseerd mochten worden stelden 
we de wandelexpositie ‘Waarom knip 
je dat haar niet af?’ samen, met oude 
affiches vergezeld door een podcast 
van Peter Beeker. In april 2021 werd 

het voor Grenswerk mogelijk om drie 
testevenementen te organiseren. Tijdens 
deze evenementen werkten we met het 
‘Testen voor Toegang-systeem’, opgezet 
vanuit de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en -Festivals (VNPF). We kozen 
voor acts van Jack Poels, Altin Gün en 
Goldband en alle drie de voorstellingen 
werden uitverkocht. In het begin van de 
zomer van 2021 was een aantal weken 
weer veel mogelijk. We nodigden de 
lokale legendes van Moksi uit, wat 
resulteerde in een memorabele avond. 
Een paar dagen later liep het aantal 
coronabesmettingen weer snel op en viel 
de festivalzomer van 2021 in het water. 
Gelukkig niet volledig, want Grenswerk 
organiseerde in samenwerking met De 
Maaspoort Theater & Events en Café de 
Locomotief het succesvolle stadsfestival 
‘Aan de Waterkant’, aan de Lage Loswal 
aan de Maas. Hoogtepunt in het najaar 

van 2021 was de tweede editie van 
‘Radio Binnestad’, drie dagen radio voor 
het goede doel vanuit Grenswerk in 
samenwerking met Omroep Venlo. ‘Radio 
Binnestad’ haalde in drie dagen tijd 
€15.000,– op voor KidzBase, een Venlose 
stichting die activiteiten organiseert 
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
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Aan de 
Waterkant

Vanaf december 2020 heeft Grenswerk 
in samenwerking met De Maaspoort 
Theater & Events onderzocht of een 
zomerproductie in 2021 mogelijk was. 
In eerste instantie was het plan om een 
vaste, grote productie neer te zetten 
waar alle Venlose festivals gebruik van 
konden maken gedurende de zomer 
van 2021. Toen bleek dat evenementen 
als Zomerparkfeest en Stereo Sunday 
liever hun eigen koers wilden varen, 
besloten Grenswerk en De Maaspoort 
om samen een kleinere productie 
neer te zetten dan in eerste instantie 
was bedacht. Dit werd stadsfestival 
‘Aan de Waterkant’ op de nieuwe 
Lage Loswal aan de Venlose Maas. In 
augustus 2021 presenteerden we op 
‘Aan de Waterkant’ een uiteenlopende 
programmering verdeeld over twee 
verschillende gebieden: ‘The Docks’ 
en ‘The Compound’. Op het podium 

van ‘The Docks’ organiseerden we 
shows die tegen betaling toegankelijk 
waren, met zitplekken op 1,5 meter 
afstand van elkaar. ‘The Compound’ 
werd een laagdrempelig terras 
met een grootstedelijke sfeer en 
gratis toegankelijke shows. Op ‘The 
Compound’ is in de programmering 
extra rekening gehouden met het 
bieden van een podium voor lokaal 
talent. ‘Aan de Waterkant’ was één 
van de meest ingewikkelde projecten 
die Grenswerk en De Maaspoort 
ooit samen hebben ontwikkeld. 
We zijn enorm trots dat alles heeft 
kunnen plaatsvinden en zien ‘Aan 
de Waterkant’ als één van de 
hoogtepunten van 2021.
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Leon Thommassen
Directeur De Maaspoort Theater & Events



Interview met… 
Leon Thommassen — Directeur  
De Maaspoort Theater & Events

“Ook voor De Maaspoort Theater & Events 
behoorde stadsfestival ‘Aan de Waterkant’ 
tot de hoogtepunten van 2021. Na een 
lange periode van strenge beperkingen, 
konden we eindelijk weer doen wat we 
graag doen: mensen laten genieten van een 
breed scala aan prachtige voorstellingen. 
De Maaspoort en Grenswerk werkten 
voor ‘Aan de Waterkant’, maar ook voor 
andere projecten in 2021, intensief 
samen. Hierdoor hebben we elkaar 
nóg beter leren kennen. We stemmen 
onze programmering en de promotie 
van voorstellingen en evenementen op 
elkaar af. Ook ondersteunen we elkaar 
op personeel vlak op momenten dat dat 
nodig is. We zien elkaar als partners en 
totaal niet als concurrenten. Deze manier 
van samenwerken maakt het mogelijk 
om in Venlo evenementen te realiseren 
die voor één organisatie te complex of te 
kostbaar zouden zijn. Dit heeft als gevolg 

dat we meer mensen bereiken en betere 
zaalbezettingen realiseren. We merken 
dat deze ontwikkeling Venlo steeds 
interessanter maakt voor artiesten uit 
binnen- en buitenland. De coronaperiode 
is voor iedereen lastig geweest en heeft 
ons geleerd dat niet alles vanzelfsprekend 
is. Samenwerken met in ons achterhoofd 
‘the obstacle is the way’, heeft ons geleerd 
om de mogelijkheden van het moment als 
uitgangspunt te nemen bij het maken van 
plannen.”
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The Return of 
the Club: Moksi & 
Friends
 

Op 26 juni 2021 werden de landelijke 
corona-maatregelen plotseling ruim 
versoepeld. Tot grote verbazing van 
de gehele culturele sector was het 
van de ene op de andere dag weer 
mogelijk om grotere evenementen 
te organiseren. Voor Grenswerk 
betekende dit dat we weer op volle 
capaciteit, zonder 1,5 afstand, een 
clubavond konden neerzetten. Op 26 
juni, de dag dat de versoepelingen 
ingingen, vond ‘The Return of the Club: 
Moksi & Friends’ plaats in Grenswerk. 
We kozen voor de wereldwijd 
bekende ‘local heroes ’van DJ-duo 
Moksi, die al 491 dagen niet meer 
op een podium hadden gestaan. De 
naam van de avond verwees naar ‘The 
Return of House Music’, het album van 
Moski, maar ook naar de terugkeer 
van de clubavond in Grenswerk. We 
hebben ‘The Return of the Club: Moksi 

& Friends’ één week voorafgaand aan 
26 juni aangekondigd en opgezet. 
Hier kwamen 450 mensen op af. De 
clubavond voelde als een bevrijding 
en er was ontlading bij Moksi, bij 
het publiek en bij het team van 
Grenswerk. Het was fantastisch om 
weer ‘ouderwets’ te kunnen dansen 
in een volle zaal vol liefhebbers van 
elektronische muziek. Kort na 26 juni 
nam het aantal corona-besmettingen in 
Nederland weer snel toe en werden de 
corona-maatregelen voor de horeca- 
en evenementensector aangescherpt.
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Moksi





Samir Ait Moh 
N’ait Lhaj
DJ en producer



Interview met… 
Samir Ait Moh N’ait Lhaj —  
DJ en producer

“Venlo heeft een sterke, culturele 
gemeenschap en organisaties als 
Grenswerk, Zomerparkfeest en Stereo 
Sunday dragen bij aan de verbreding van 
de Venlose, culturele horizon. Dankzij hen 
maken Venlonaren kennis met andere, 
nieuwe culturele invloeden. Grenswerk 
heeft in Venlo een belangrijke taak als 
aanjager van cultuur en voert die taak in 
mijn ogen voortreffelijk uit. Ook ik heb me 
dankzij Grenswerk kunnen ontwikkelen 
en daar plukken we nu samen de vruchten 
van. Een Moksi-show staat voor ontlading. 
Mensen zijn dag in dag uit druk met 
ambities, zorgen en verplichtingen en dat 
kan zorgen voor stress en negativiteit. 
Onze shows zijn een uitlaatklep voor onze 
fans en voor onszelf. ‘The Return of the 
Club: Moksi & Friends’ voelde ook echt als 
een bevrijding voor ons, voor onze fans 
en voor het team van Grenswerk. Het was 
een zeer welkome onderbreking van de 

crisismodus waarin ik in 2021 zat. Alles 
wat ik in die periode ondernam voelde als 
iets tijdelijks. Als een waas die niet bij het 
normale leven hoorde. Ik heb er veel van 
geleerd maar ben ook waanzinnig blij dat 
ik weer kan toeren en mezelf weer kan 
verliezen in de chaos die hoort bij mijn 
werk als DJ en producer.”
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Als vloot vaar je sterker dan alleen. 
Daarom werkt Grenswerk waar 
mogelijk samen. Sommige samenwer-
kingen zijn structureel en strategisch. 
Andere samenwerkingen komen 
onderweg tot stand. Ook in 2021 werd 
er volop samengewerkt met onze 
omgeving. In dit hoofdstuk leest u met 
wie Grenswerk in 2021 in zee ging.

SAMENWERKINGEN

DE KOERS
5 Vergroten van participatie en
zichtbaarheid in de samenleving
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OVER DEZELFDE BOEG
In 2021 werkten we intensief samen met 
De Maaspoort Theater & Events, Zomer-
parkfeest, Omroep Venlo, Pop in Limburg, 
Popronde, diverse horecazaken uit de 
Venlose binnenstad en alle andere Lim-
burgse poppodia. Waar mogelijk werken 
we structureel en strategisch samen, 
bijvoorbeeld bij het boeken van artiesten, 
bij het delen van materialen of bij de 
promotie van evenementen. Veel partners 
liepen in 2021 tegen dezelfde uitdagingen 
aan. Hierover is onderling intensief 
contact geweest en, net als in 2020, is er in 
2021 veel van elkaar geleerd. Onze banden 
zijn hierdoor nóg sterker geworden.

NIEUWE WATEREN
In 2021 werkten we voor het eerst samen 
met Stichting Limburgs Landschap. Ter 
ere van hun negentigste verjaardag bracht 
de stichting een album uit met muziek 

van onder andere Stephanie Struijk, Ton 
Engels, Frans Pollux, Bart Storcken, Stef 
Classens en Kwante Hippe. De artiesten 
schreven nummers over hun favoriete 
stukje natuur in Limburg. De inhoudelijke 
productie van het album werd uitgevoerd 
door Grenswerk. Het album is in juli 2021 
gepresenteerd tijdens een jubileumfeest in 
Kasteeltuinen Arcen. Een andere nieuwe 
samenwerking in 2021 was het project ‘Zing 
Nog Ens’ met carnavalsvereniging Jocus. 

THE COMPOUND
Zomerparkfeest kon in 2021 opnieuw niet 
doorgaan, maar had wel al een volledig 
programma klaarstaan. We besloten 
daarom om de podiumcontainer van ‘Aan 
de Waterkant’ nog een week langer te 
laten staan op de Lage Loswal. Op ‘The 
Compound’ kreeg jong talent dat geboekt 
stond op het afgelaste Zomerparkfeest 
tóch de kans om in 2021 live te spelen op 

een festival in Venlo. ‘The Compound’ 
werd in twee weken gerealiseerd in 
samenwerking met Zomerparkfeest en 
Café de Locomotief.

STREET ART IN DE PEPERSTRAAT 
In november 2021 ontstond samen met 
Venlose graffiti-artiest Vincent Huibers 
het idee om de achterzijde van het gebouw 
van De Maaspoort te voorzien van een 
kunstwerk. In samenwerking met De 
Maas  poort Theater & Events werd dit plan 
binnen korte tijd gerealiseerd. Het 
kunstwerk maakt de verbinding tussen De 
Maaspoort en Grenswerk visueel en 
draagt bij aan een levendiger en artistieker 
straatbeeld in het gebied rond Grenswerk 
en De Maaspoort. De uitvoerende graffiti-
artiesten hebben in hun werk een persoon 
afgebeeld die meerdere gedaantes 
aanneemt. De toeschouwer ziet een zanger 
en een acteur maar ook een sporter. 
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Mural:  
Telmo & Miel



Aan de 
Waterkant 

In augustus 2021 organiseerden we 
in samenwerking met De Maaspoort 
Theater & Events het festival 
‘Aan de Waterkant’ aan de Lage 
Loswal aan de Maas. Omdat zich 
voorafgaand aan de plannen voor 
‘Aan de Waterkant’ al een aantal 
Venlose horecaondernemers hadden 
gemeld bij de gemeente Venlo voor 
het verzorgen van de horeca in dit 
gebied, hebben we gekozen om tijdens 
‘Aan de Waterkant’ te werken met 
een horecapartner voor het terras. 
We hebben diverse ondernemers 
betrokken bij de plannen voor het 
festival en uiteindelijk is besloten 
een samenwerking aan te gaan 
met Café de Locomotief. Het team 
van Café de Locomotief verzorgde 
tijdens ‘Aan de Waterkant’ op zeer 
professionele wijze de horeca van 
het ‘The Compound’. Ook was er 

vier weken lang eten verkrijgbaar 
vanuit de foodtruck van Thry Thai, 
eveneens een samenwerking met 
lokale ondernemers. Zowel De 
Maaspoort als Grenswerk kijken 
terug op een prettige samenwerking 
die smaakt naar meer. De keuze 
om samen te werken met een 
lokale horecaondernemer tijdens 
‘Aan de Waterkant’ was naast 
praktisch ook strategisch. Een goede 
verstandhouding met ondernemers 
in de binnenstad en het opzetten 
van duurzame samenwerkingen 
weegt voor zowel De Maaspoort als 
Grenswerk zwaarder dan het draaien 
van zoveel mogelijk eigen omzet.
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Aan de
Waterkant













Marc Hesselmans 
Horecaondernemer



Interview met… 
Marc Hesselmans — Horecaondernemer

“Café de Locomotief heeft een 
belangrijke sociale functie in de Venlose 
samenleving, net als Grenswerk en onze 
collega ondernemers in de Venlose 
binnenstad. Door bewust samen te 
werken voor een evenement als ‘Aan de 
Waterkant’, is er nóg meer onderlinge 
verbinding en synergie ontstaan tussen 
onze organisaties. Mijn team en ik hebben 
de samenwerking met Grenswerk en De 
Maaspoort Theater & Events voor ‘Aan de 
Waterkant’ als zeer positief ervaren. Er 
werd constructief gehandeld, duidelijk 
gecommuniceerd en knopen werden 
snel doorgehakt. Tijdens ‘Aan de Water’ 
hebben we ervaren hoe de programmering 
samensmolt met de horeca-ervaring 
die is gecreëerd aan de Lage Loswal. Dit 
werd zeer welkom ontvangen door het 
toegestroomde publiek. De coronatijd 
heeft voor zowel de culturele sector als 
voor de horecasector benadrukt hoe 

belangrijk het gezamenlijk werken aan 
duurzame relaties is. Samen op zoek 
naar kansen en ze aangrijpen waar 
en wanneer mogelijk. Naast ‘Aan de 
Waterkant’ stonden er voor 2021 nog 
meer gezamenlijke projecten op de 
planning maar die konden vanwege de 
corona-maatregelen helaas geen doorgang 
vinden. Hopelijk kunnen ze in 2022 
plaatsvinden op de manier zoals we ze 
samen hebben bedacht.”
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Binnestad



Radio 
Binnestad

‘Radio Binnestad’ zond in de winter 
van 2020 voor het eerst uit, om 
tijdens de diepe lockdown waar Venlo 
toen in verkeerde te zorgen voor 
verbondenheid en positiviteit tussen 
inwoners, ondernemers, cafés en 
restaurants. In 2020 haalde ‘Radio 
Binnestad’ een bedrag van €6473,– 
op aan donaties. In december 2021 
hadden we opnieuw te maken met 
corona-maatregelen die opriepen om 
zoveel mogelijk binnen te blijven. 
‘Radio Binnestad’ kreeg een vervolg 
en in samenspraak met Omroep Venlo 
en Café de Locomotief kozen we 
KidzBase als goede doel. KidzBase is 
een Venlose stichting die zich inzet om 
het leven van kinderen die opgroeien 
in een verstoorde thuissituatie kleur te 
geven door middel van activiteiten en 
cadeaus. In de dagen tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar haalden we in een radio-

uitzending van 48 uur een bedrag 
van ruim €15.000,– op voor KidzBase. 
‘Radio Binnenstad’ werd gemaakt 
vanuit de foyer van Grenswerk. 
Omroep Venlo verzorgde in de 
ochtend de uitzendingen en ’s middags 
en ’s avond werden programma’s 
gemaakt door Grenswerk in samen -
wer  king met Café de Locomotief. 
Naast luisteren via Omroep Venlo 
Radio kon het publiek ook een live-
stream volgen via de website van 
‘Radio Binnestad’. Omroep Venlo zond 
delen van de livestream uit via hun  
TV-kanaal.
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KidZbase



Jessica  
Macciomei-Pelzer 
Projectcoördinator KidZbase



Interview met… 
Jessica Macciomei-Pelzer — 
Projectcoördinator KidZbase

“Als stichting waren we zeer verheugd 
toen we hoorden dat KidzBase het goede 
doel werd voor de tweede editie van 
‘Radio Binnestad’. De weken vanaf deze 
bekendmaking tot aan het moment dat 
de cheque aan ons werd overhandigd 
waren intensief maar absoluut de moeite 
waard. Voor ‘Radio Binnestad’ was ik 
de contactpersoon vanuit KidzBase 
en werkte ik intensief samen met het 
projectteam. De mensen van Grenswerk, 
Omroep Venlo en Café de Locomotief 
waren vastberaden om er een succes 
van te maken. Met hun creativiteit en 
tomeloze enthousiasme bewogen ze mee 
in alles wat wel en niet kon vanwege 
de corona-maatregelen. Toen ‘Radio 
Binnestad’ begon met uitzenden zweefden 
het KidzBase bestuur en ik op een grote 
wolk. We hebben drie dagen aan de 
livestream gekluisterd gezeten, hebben 
alle berichten bij de donaties gelezen en 

iedere aangevraagde plaat geluisterd. 
Het voelde als een kleurrijke regenboog 
die ons aan alle kanten omarmde en ons 
diep heeft ontroerd. ‘Radio Binnenstad’ 
heeft gezorgd voor saamhorigheid, 
betrokkenheid en warmte in Venlo tijdens 
de decembermaanden van 2021. Naast 
het fantastische eindbedrag zijn we 
ontzettend blij met de bewustwording 
die ‘Radio Binnenstad’ heeft gecreëerd 
in Venlo en omstreken. Bewustwording 
rond het bestaan van KidzBase maar 
ook bewustwording van het feit dat 
er kinderen zijn die opgroeien in een 
verstoorde thuissituatie, ook in Venlo en 
omstreken.”
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VAN MATROZEN  
TOT KAPITEINS



Grenswerk vindt het belangrijk om  
een rol te spelen in het inspireren en 
opleiden van jonge talenten in Venlo 
en omstreken. We willen een spring-
plank zijn voor lokale makers. Een 
springplank richting de professionele 
muziek- en evenementenwereld. Hoe 
we hier in 2021 aan hebben gewerkt 
leest u in dit hoofdstuk.

EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING

DE KOERS
6 Versterken van educatie
en talentontwikkeling
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SPRINGPLANK VOOR REGIONAAL 
TALENT
Waar in 2021 vanwege de wisselende 
corona-maatregelen minder ruimte was 
voor evenementen, was er meer ruimte 
voor projecten gericht op jonge makers 
uit de regio. In september 2020 startten 
we met ‘TrapLab Radio’, dat in 2021 werd 
doorontwikkeld tot een zeer succesvol 
concept. Inmiddels zijn we 175 sets met 
meer dan tachtig verschillende dj’s en ruim 
6000 plays op SoundCloud verder. 

Ook ‘The Compoud’ in samenwerking met 
Zomerparkfeest en Café de Locomotief, 
‘MicCheck’, ‘De Studio Roept’, ‘De Nieuwe 
Golf’ en ‘Thuiswedstrijd’ kregen in 2021 
duidelijk handen en voeten. Stuk voor stuk 
projecten die artiesten de mogelijkheid 
bieden zichzelf verder te ontwikkelen als 
maker en daarnaast een fysiek of digitaal 
podium bieden. 

Onze projecten gericht op jonge makers 
worden door deze doelgroep zeer positief 
ontvangen.

FOCUS IN EEN ZEE VOL TALENT
De grootste uitdaging voor Grenswerk 
op het gebied van educatie en 
talentontwikkeling was in 2021 het houden 
van focus op de juiste projecten op de juiste 
momenten. Wanneer er onverwacht tijd 
en ruimte ontstaan is het verleidelijk om 
jezelf te verliezen in de eindeloze zee van 
mogelijkheden. Denken vanuit de behoeftes 
van (aankomende) artiesten heeft voor 
Grenswerk een werkwijze opgeleverd 
met nóg meer aandacht voor educatie en 
talentontwikkeling als voorgaande jaren. 
Om onze focus hierin scherp te houden en 
de hoeveelheid mogelijkheden goed tegen 
elkaar af te wegen, heeft het artistieke team 
in 2021 continu intensief overlegd over 
alle projecten. Helaas werd onze educatief 

medewerker in het najaar van 2021 
langdurig ziek. Taken zijn waar mogelijk 
opgevangen door collega’s, zodat lopende 
projecten alsnog succesvol konden worden 
opgezet en afgerond.
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De 
Studio 
Roept 
 

We beschouwen het als één van onze 
belangrijkste taken om jong talent in 
de regio Noord- en Midden Limburg 
te stimuleren in hun ontwikkeling als 
maker. In het najaar van 2020 startten 
we daarom met ‘De Studio Roept’, 
een project waarin we vier acts uit de 
regio de kans boden om twee volle 
dagen aan de slag te gaan in onze 
opnamestudio. We plaatsten eind 2020 
een oproep met de vraag een plan 
in te dienen en werden overspoeld 
met reacties. Er werden ruim vijftig 
plannen ingediend van enthousiaste 
jonge zangers, zangeressen, rappers, 
muzikanten, dj’s en producers. Uit alle 
aanmeldingen selecteerden we de 
plannen van de band The Tweedles, DJ 
en productieduo RECAP, rapper Jaysu 
en singer-songwriter Jop Dorris. Deze 
vier acts kregen in 2021 de ruimte om 
in de opnamestudio van Grenswerk 

onder begeleiding van een producer 
aan de slag te gaan met het opnemen 
van hun werk. Een project als ‘De Studio 
Roept’ is een perfect voorbeeld van 
een succesvolle manier waarop we in 
2021 werkten aan de ontwikkeling 
van muzikaal talent in de regio. 
Bovendien was het project een welkome 
mogelijkheid om, ook op momenten 
dat we gesloten waren voor publiek, 
optimaal gebruik te maken van onze 
opnamestudio op Verdieping Nul.
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Jop Dorris 
Singer-Songwriter



Interview met… 
Jop Dorris — Singer-Songwriter

“Ik was meteen enthousiast toen ik op 
Facebook de oproep zag voor ‘De Studio 
Roept’. Ik diende een plan in en hoorde 
al redelijk snel dat ik één van de vier 
artiesten was die aan de slag mocht in 
de studio. Ik had op dat moment al enige 
studio-ervaring, maar het opnemen in de 
nieuwere studio van Grenswerk was een 
geweldige ervaring. Ik heb er veel van 
geleerd en ben gegroeid als artiest. Ik heb 
als onderdeel van ‘De Studio Roept’ twee 
songs opgenomen waarvan het nummer 
‘Lost My Spark’ is uitgebracht als mijn 
eerste single. Als beginnend artiest was 
‘De Studio Roept’ de perfecte kickstart 
voor me. Mijn deelname heeft me meer 
bekendheid in de regio opgeleverd en ik 
heb veel geleerd van het samenwerken met 
andere artiesten en de producer. Ik woon 
in Venlo en in deze regio is Grenswerk 
inmiddels hét poppodium waar je als 
lokale artiest wilt spelen. Ik vind het 

ontzettend mooi dat in een relatief kleine 
stad als Venlo zoveel gebeurt op muzikaal 
gebied. Er zijn veel muzikale talenten in 
Venlo en Grenswerk speelt een belangrijke 
rol in het stimuleren en laten groeien 
van deze talenten. Betere muzikanten 
betekent meer aantrekkingskracht en 
meer aantrekkingskracht betekent meer 
mogelijkheden.”
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Zing Nog Ens



Zing Nog Ens In februari 2020, nét voordat het 
coronavirus Nederland bereikte, vond 
de Venlose vastelaovend nog plaats 
in zijn oorspronkelijke vorm. In 2021 
gebeurde waar veel Venlonaren voor 
vreesden: vastelaovend thuis op de 
bank. Om het ‘vastelaovendgeveul’ 
naar de Venlose huiskamers te brengen 
besloten carnavalsvereniging Jocus 
en Grenswerk de handen ineen te 
slaan en organiseerden ze ‘Zing Nog 
Ens’ en ‘Zing Nog Ens LIVE’, twee 
streamingsprogramma’s die op 12, 13 
en 14 februari werden uitgezonden via 
de website van ‘Zing Nog Ens’. Beide 
programma’s werden gepresenteerd 
door operazanger Sef Thissen en het 
programmaformat was geïnspireerd 
op NPO-programma ‘Beste Zangers’. 
In drie verschillende afleveringen 
stonden achtereenvolgens de zangers 
Michiel van der Grinten, JP Joosten en 

Bert van den Bergh centraal. Zij waren 
captains van een team bestaande uit 
vijf zangers en zangeressen die elk een 
liedje van hun teamcaptain zongen. 
De zangers werden begeleid door een 
band die werd samengesteld uit leden 
van de Herfshaneband, de Hofkapel 
en Kwante Hippe. Voor ‘Zing Nog 
Ens LIVE’ traden vanuit Grenswerk 
de bands Linke Mik, Minsekinder, 
Drekskaters, Herfshaneband, Greun 
Graas en Tekiela op. Hiervoor werd 
een aantal exclusieve streamingtickets 
verkocht en de kaartkopers waren via 
schermen aanwezig als publiek voor de 
optredende bands.
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Oscar Linders 
Productieleider ‘Zing Nog Ens’



Interview met… 
Oscar Linders — Productieleider  
‘Zing Nog Ens’

“Toen in 2020 al duidelijk werd dat 
vastelaovend in 2021 niet kon doorgaan 
op de manier zoals we in Venlo gewend 
zijn, kreeg ik samen met Bo Vercoulen 
het idee voor ‘Zing Nog Ens’. Hierbij 
lieten we ons inspireren door de band, 
zangers, teamcaptains en setting van 
het tv-programma ‘Beste Zangers’. We 
zochten de samenwerking op met Jocus 
en Grenswerk zodat het mogelijk werd 
ons idee tot bij mensen in de huiskamer te 
brengen. Ik was verantwoordelijk voor de 
totale productie en stond gedurende het 
project continu in contact met iedereen. 
Het was complex vanwege de strenge 
coronamaatregelen, maar uiteindelijk een 
geweldige ervaring voor alle betrokkenen. 
We hebben veel te danken gehad aan 
Grenswerk, een organisatie die in mijn 
ogen cruciaal is als het gaat over cultuur in 
Venlo. Door ‘Zing Nog Ens’ heb ik nóg meer 
respect gekregen voor de programmeurs 

en technici van Grenswerk. Ze hebben 
een fantastische bijdrage geleverd aan 
het project en hun ervaring en expertise 
hebben bijgedragen aan een professioneel 
resultaat. Ik ben er trots op dat we met 
‘Zing Nog Ens’ een uniek podium hebben 
kunnen creëren voor dialectmuziek en 
regionaal talent tijdens de vastelaovend 
van 2021.”
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DE KOMBUIS



In 2020 ontstonden vanwege de corona-
maatregelen tal van nieuwe kansen 
voor het team van Grenswerk Café. 
In 2021 hebben we de koers die in 
2020 noodgedwongen is ingeslagen, 
geoptimaliseerd en verfijnt. Met groot 
succes! In dit hoofdstuk leest u hoe het 
onze horeca en verhuur crew verging in 
2021.

HORECA EN SERVICE

DE KOERS
7 De totaalbeleving van de
bezoekers verder optimaliseren
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SMAAKMAKEN ANNO 2021
Ondanks de aanhoudende beperkingen 
in 2021 heeft Grenswerk Café (dat we 
voortaan ook het muziekcafé noemen) 
zich verder ontwikkeld tot een populaire 
plek voor liefhebbers van muziek, lekker 
eten en drinken en natuurlijk gastvrije 
gezelligheid. In 2020 optimaliseerden 
onze keuken het concept rond fingerfood, 
streetfood en een ruime keuze in 
veganistische gerechten. Dit resulteerde 
in 2021 in een foodomzet van 62% 
van de totale omzet van het café. De 
drankomzet bedroeg in 2021 38% van 
de totale café-omzet. In 2020 was deze 
verdeling nog 50/50. Dankzij ons horeca-
automatiseringssysteem hebben we zeer 
gedetailleerd inzicht in onze activiteiten 
in het muziekcafé. We serveerden in 2021 
23.428 gerechten in ons café en bezorgden 
via lokale bezorgservice InVenlo maar 
liefst 5.000 gerechten. In ons café 

serveerden we in 2021 44.073 drankjes 
uit. Uitgaande van een gemiddelde van 
twee gerechten en vier drankjes per gast, 
kunnen we constateren dat we in 2021 
een totaal van 11.000 bezoekers hebben 
ontvangen.

OPSCHALEN EN ANTICIPEREN
De groei in populariteit van het 
muziekcafé in combinatie met de groei van 
ons terras vanwege de verplichte 1,5 meter 
afstand, zorgde ervoor dat we in 2021 
op zoek moesten naar extra personeel. 
In de keuken hebben opgeschaald met 
één nieuwe kok en we hebben diverse 
nieuwe medewerkers in de bediening 
aangenomen. Op de momenten dat het 
muziekcafé moest sluiten hebben we ons 
horeca team deels ingezet voor bezorging 
op de fiets, naast de bezorging via InVenlo. 
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 
een Whatsapp-bezorglijn. Op momenten 
van sluiting hebben we in onze promotie 
extra aandacht besteed aan de bezorg- en 
afhaalmogelijkheden.
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SFEERBEHEER 
In ons muziekcafé besteden we veel 
aandacht aan beleving voor onze gasten. 
Muziek speelt hierbij een belangrijke 
rol, maar de muziekprogrammering 
moet wél passen bij een sfeerbeleving 
van ontspannen genieten. Sommige 
acts, zoals een stevige metalband of een 
energieke drum ’n bass DJ, passen hier 
niet meer bij. Uiteraard zijn alle genres 
welkom in Grenswerk, dus zoeken we 
voor de wat stevigere acts een andere plek, 
bijvoorbeeld onze balkonzaal of een ander 
café in de Venlose binnenstad.

VERHUUR 
Wat betreft de verhuur van onze ruimtes 
waren in 2021 weinig mogelijkheden 
vanwege de telkens wisselende corona-
maatregelen. Grote bijeenkomsten waren 
slechts enkele weken mogelijk in 2021. 
We hebben daarom al vroeg in het jaar 
besloten om wat betreft de verhuur van 
onze ruimtes in te zetten op wat wél 
mogelijk was binnen de op dat moment 
geldende corona-maatregelen. We hebben 
voornamelijk kleinere bijeenkomsten 
gefaciliteerd in onze zalen en in onze 
artiestenlounge. Begin 2021 hebben we 
een streaming-systeem aangeschaft om 
huurders optimaal te kunnen voorzien 
tijdens bijeenkomsten. Helaas kon dit 
systeem pas in oktober 2021 in gebruik 
worden genomen. Nu de corona-
maatregelen versoepelen onderzoeken we 
hoe we ons streaming-systeem kunnen 
inzetten om evenementen in Grenswerk 

toegankelijk te maken voor mensen 
die vanwege een beperking niet fysiek 
aanwezig kunnen zijn.
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GRENSWERK

GROEN



Ook in 2021 werkten we aan 
onze ambities richting een groener 
Grenswerk. We zijn er trots op dat we 
in 2021 een volledig plasticvrij podium 
zijn geworden. Ook werkten we aan  
de verduurzaming van ons gebouw.  
In dit hoofdstuk leest u welke stappen 
we in 2021 zetten richting een 
duurzamere organisatie.

VERDUURZAMING IN 2021

DE KOERS
8 Grenswerk wil een donkergroen
podium worden, hoe sneller hoe beter
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GREEN STAGES 
In 2018 tekenden we een convenant met 
Green Stages. In dit convenant spraken we 
af de komende jaren toe te werken naar een 
meer duurzame bedrijfsvoering. Concreet 
werken we stapsgewijs naar de volgende 
doelen: 

+ Plasticvrij
+ Gasloos
+ Podium met impact  

(uitdragen duurzaamheid)
+ Circulariteit
+ Certificering

VOLLEDIG PLASTICVRIJ 
Het coronavirus gaf ons in 2020 al de 
ruimte om grote stappen te zetten richting 
minder plastic in onze organisatie. Er werd 
zoveel mogelijk bezorgd per elektrische 
fiets en verpakkingsmateriaal was zoveel 
mogelijk gerecycled. In 2021 hebben we 
deze ontwikkelingen voortgezet. Zo 
zijn alle plastic PET flesjes vervangen 
door watertaps en zijn alle plastic rietjes 
vervangen door rietjes van bamboe. In de 
zalen van Grenswerk en tijdens festival ‘Aan 
de Waterkant’ zijn we volledig overgestapt 
naar hard cups in plaats van plastic 
wegwerpbekers. De hard cups worden 
aan het einde van hun gebruikscyclus 
gerecycled tot nieuwe bekers. Om de 
gebruiksduur van de hard cups zo lang 
mogelijk te maken is het belangrijk dat de 
cups goed worden gespoeld. Hiervoor zijn 
achter onze bars in totaal vier speciale 
vaatwasmachines geïnstalleerd. Met de 

ingebruikname van de hard cups hebben 
we gezorgd voor een afname van 2000 tot 
2500 kilo plastic afval per jaar. Met deze 
aanpassingen is Grenswerk voortaan een 
volledig plasticvrij podium én muziekcafé.
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EEN DUURZAMER GEBOUW 
In 2020 voorzagen we ons volledige 
gebouw van LED verlichting en duurzame 
bewegingssensoren. Ook stapten 
we over op biologisch afbreekbare 
schoonmaakmiddelen. In 2021 deden we 
geen concrete aanpassingen. Wél spraken 
we in 2021 samen met de gemeente Venlo, 
eigenaar van het Grenswerk gebouw, de 
ambitie uit om eind 2022 zonnepanelen te 
installeren en volledig gasloos te worden. 
Hiervoor moet het gasfornuis van het 
muziekcafé worden vervangen door een 
fornuis met inductieplaten. Ook moeten 
de twee gasketels die dienen als back-up 
voor de warmtepomp, worden vervangen 
door elektrische varianten. Op dit moment 
onderzoeken we samen met de gemeente 
Venlo de mogelijkheden.

MEER BEWUSTWORDING BIJ 
BEMANNING EN BEZOEKERS 
Binnen Grenswerk merken we een 
duidelijke groei in de bewustwording 
rondom duurzaamheid. Om deze groei 
te versnellen hebben we in 2021 een 
werkgroep samengesteld die zich intensief 
bezighoudt met enerzijds de verduurzaming 
van Grenswerk en anderzijds de 
communicatie hierover richting onze 
omgeving. De werkgroep onderhoudt 
daarnaast het contact met Green Stages. 
In 2020 namen we ons voor om in 2021 
een communicatieplan te schrijven over 
de communicatie rondom duurzaamheid 
richting onze bezoekers. Vanwege de 
aanhoudende corona-maatregelen en het 
uitblijven van grote aantallen bezoekers, is 
dit voornemen verplaatst naar 2022.
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BIJLAGE: 
TOEPASSING GOVERNANCE CODE CULTUUR IN 2021

JAARVERSLAG 2021 GRENSWERK



PRINCIPE 1
Grenswerk realiseert haar maatschappelijke 
doelstelling door culturele waarde te creëren, 
over te dragen en/of te bewaren.

In oktober 2019 presenteerden we onze beleidsnota 
waarin onze maatschappelijke doelstellingen 
voor de jaren 2020 tot en met 2024 concreet zijn 
gemaakt. In deze beleidsnota staat in de vorm 
van acht speerpunten hoe onze koers er voor de 
komende jaren eruitziet. Begin 2021 is op basis 
van deze acht speerpunten een doelstellingenplan 
voor 2021 opgesteld. Dit plan gaf concrete input 
voor het jaar 2021 op het gebied van onder andere 
programma, publiek, talentontwikkeling, educatie 
en samenwerkingen. Het doelstellingenplan 2021 
is in februari 2022 geëvalueerd in een gesprek 
tussen bestuur en directie. In dit overleg werden de 
resultaten beoordeeld als voldoende.

PRINCIPE 2
Grenswerk past de principes van de 
Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe 
dat gebeurt (pas toe én leg uit). Grenswerk 
volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

Voor de implementatie van dit principe gebruiken 
we ons bestuursreglement. Dit reglement is in 
september 2021 voorzien van een update van 
het rooster van aftreden. Verder zijn er geen 
wijzigingen geweest in 2021.

PRINCIPE 3
Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen 
integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling 
en gaan op een transparante en zorgvuldige 
wijze om met tegenstrijdige belangen. Concrete 
afspraken hierover zijn ook vastgelegd in de 
Richtlijn Belangenverstrengeling Poppodium 
Grenswerk. 

Dit principe is in 2021 waar van toepassing 
opgevolgd door het voltallige bestuur. Er zijn 
in deze opvolging gen onregelmatigheden of 
bijzonderheden geconstateerd.
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PRINCIPE 4
Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen 
rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 
handelen daarnaar.

Het bestuursreglement bevat als bijlage een 
algemene bestuurders-profielschets die expliciet 
ingaat op de gewenste deskundigheden en 
verantwoordelijkheden van de bestuursleden, 
evenals de verdeling hiervan binnen het bestuur.

PRINCIPE 5
Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
algemene en dagelijkse leiding, het functioneren 
en de resultaten van Grenswerk. Hiermee 
gemoeide taken en bevoegdheden zijn aan 
de directie gedelegeerd en vastgelegd in het 
bestuurs- en directiereglement.

De directeur geeft leiding aan het team van 
medewerkers en rapporteert maandelijks zowel 
inhoudelijk als financieel aan het bestuur. Deze 
rapportages werden in 2021, in een maandelijks 
bestuursoverleg met de directeur besproken en 
geëvalueerd. 

PRINCIPE 6
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord 
om met de mensen en de middelen van de 
organisatie.

Risicobeheersing en interne controle op het 
gebied van veiligheid zijn gewaarborgd door 
periodieke evaluaties tussen de ARBO-coördinator 
en bestuur. In 2021 was er vanzelfsprekend extra 
aandacht voor de implementatie van branche 
specifieke corona-maatregelen voor publiek, 
personeel en toeleveranciers. Hierbij is gebruik 
gemaakt van protocollen die werden verstrekt 
door onze brancheorganisatie VNPF (Vereniging 
Nederlandse Podia en Festivals) en Koninklijke 
Horeca Nederland. Deze protocollen waren 
volledig conform de geldende RIVM-richtlijnen 
en werden continu ge-update bij wijzingen op 
het gebied van regelgeving. Sinds de ingang van 
de eerste corona-maatregelen in maart 2020, was 
het uitgangspunt van het bestuur om zowel de 
mensen (arbeidsplaatsen) als de middelen van 
de organisatie te blijven waarborgen. Door de 
directie en administrateur zijn in 2021 alle generiek 
beschikbare financiële corona-steunmaatregelen 
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(zoals NOW en TVL) aangevraagd en verkregen. 
Daarnaast is er steun aangevraagd binnen de 
Podiumstartregeling 2020-2022. Deze steun maakte 
het onder andere mogelijk om een gedeelte van 
de gages te betalen aan artiesten op momenten 
dat evenementen niet door konden gaan vanwege 
aangescherpte corona-maatregelen. In 2021 
werd een tweede aanvraag bij het private fonds 
Kicksstart Cultuurfonds gehonoreerd. Dankzij 
deze diverse steunmaatregelen kon ook in 2021 de 
exploitatie positief afgesloten worden.  

PRINCIPE 7
Het bestuur voert zijn taken op een 
professionele en onafhankelijke wijze uit.
 
De accountant van Grenswerk voert jaarlijks een 
interim-controle uit. Dit is ook gebeurd in oktober 
2021. Conform de Governance Code Cultuur 
is in 2021 de samenwerking met accountant 
geëvalueerd. Conclusie van deze evaluatie was 
dat de samenwerking met accountantskantoor 
Denote uit Eindhoven nog altijd naar wens is. 
Daarom wordt ook in 2022 een opdracht voor 
controlewerkzaamheden aan Denote verstrekt.  

PRINCIPE 8
Het bestuur is verantwoordelijk voor 
zijn samenstelling en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 
Concrete afspraken hierover zijn ook 
vastgelegd in het bestuursreglement.

Conform het rooster van aftreden trad in 
december 2021 Sander Oudenhoven af als 
secretaris. Vanwege langdurige uitval van 
penningmeester Bregje Beurskens werden 
in oktober 2021 twee openbare vacatures 
gepubliceerd voor invulling van de functies van 
secretaris en penningmeester. Na een uitvoerige 
selectieprocedure werden in december 2021 Simon 
Tans benoemd tot penningmeester en Lenny 
Godding tot secretaris. In januari 2022 worden 
zijn officieel geïnstalleerd als bestuursleden. 
In de wervingsprocedure is expliciet rekening 
gehouden met de ambitie een zo divers mogelijk 
bestuur samen te stellen. Helaas heeft dit niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. In 2022 evalueert 
het bestuur hierover en worden concrete stappen 
geformuleerd waarin we beschrijven hoe we willen 
werken aan een inclusiever bestuur.
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Poppodium Grenswerk
Peperstraat 10
5911 HA Venlo 
+31 (0)77 326 65 30
www.grenswerk.nl
info@grenswerk.nl

De financiële jaarstukken 2021 en de 
Grenswerk Beleidsnota 2020-2024 ‘Op 
koers’ zijn te downloaden via de website  
van Grenswerk: www.grenswerk.nl/info
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KIJK HIER
Documentaire 'En toen werd het stil' 
Portret L1 over Grenswerk

http://www.grenswerk.nl
mailto:info%40grenswerk.nl?subject=
http://www.grenswerk.nl/info
https://youtu.be/AN5B9xLXxQo
https://youtu.be/FoxhxHIoonc
https://youtu.be/FoxhxHIoonc


Poppodium Grenswerk behoort tot de 
culture basisinfrastructuur van Gemeente 
Venlo. Voor het verwezenlijken van de 
inhoudelijke doelen ontvangt Grenswerk 
jaarlijks een exploitatiesubsidie:

Programma’s en projecten werden in 2021 
mede mogelijk gemaakt door:

Poppodium Grenswerk is lid van de 
volgende brancheorganisaties:
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http://www.popinlimburg.nl
http://www.popinlimburg.nl
https://www.vsbfonds.nl/
http://venlo.nl
https://www.limburg.nl/
http://www.kickstartcultuurfonds.nl
https://www.cultuurinvenlo.nl/cultuurimpuls
http://www.fondspodiumkunsten.nl
http://www.khn.nl
http://www.vnpf.nl
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