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AMBITIES, INTENTIES en POTENTIES
D e lokale overheid van Hoogeveen heeft een aantal lokale, regionale en zelfs boven-provinciale
ambities die verwoord staan in de nota "Cultureel Ontwikkeld" uit 1 98 8.
Het .. beleid is vooral gericht op eco nom ische groei en bevorderin g van de werkgeleg enh eid ..
Hoogeveen wil .. een zekere aantrekkingskracht uitoefenen. Het welslagen daarvan hangt ten
nauwste samen met de beeldvorming en juist voor deze beeldvorming is een vitaal en dynamisch
beleid ter bevordering van een goede culturele infrastructuur van essentieel belang.
Cultuur m aak t onlosm ake lijk deel uit van een m eer alge m een , toeko m stgeric ht, lokaal overheidsbeleid. In juist dát streven spelen de hier gepresenteerde plannen een rol. Het bedrijfsplan reik t de rha lv e v e e l v erder dan v ragen als: is het cultuur, is het jongerenw erk, is het kunstzinnige vo rming , is het
amateuristische kunstbeoefening. De am bities die Hoogeveen uitstraalt en die zich onder meer uiten
in de nie uw bo uw va n d e T am bo er, k un ne n v erd er g esta lte k rijge n in de toekom st van de B ox. Met
he t be drijfs pla n k an de aan trek kin gs kra ch t va n d e g em ee nte op nie uw w ord en ve rster kt.
In de opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders tot het samenstellen van een
bedrijfsplan voor een muziek- en cultu urc en trum zit ha ar w en s ve rw ev en vo rm te g ev en aan die
am bities. Ook de G emeenteraad h eeft d e intentie uitgesp roke n va n de Bo x een m uziek - en cu ltuurcentrum te willen maken; zij heeft gelden ter beschikking gesteld w aarmee inhoud en vormgeving
va n e en de rge lijk ce ntru m ko n w ord en uitg ew erk t.
Cultuur heeft professionele en passieve kanten, maar zeker "ama te uristische" en vooral "actieve".
Aan die laatste tw ee g ev en het College en de Raad m et verve vorm w anneer zij de plannen ten
aanzien van de nieuwe Box tot de ha re m aa kt, p lannen die zeker ambitieus te noemen zijn. Maar
zo als de gemeentelijke overheid zelf al constateert in de cultuurnota ".. moeten we de potenties en
mogelijkheden van Hoogeveen .. niet onderschatten".
D e vraag naar d e haa lbaarh eid va n de plann en zo als die hier w orde n ge prese nteerd is eerst en vooral
een politieke kw estie: W IL men een centrum m et déze functies en publieksgroepen of niet. Als het
antwoord positief is zijn er ook wegen en mogelijkheden.
Ik hoop er in geslaagd te zijn de potenties en mogelijkheden in kaart te hebben gebracht, op een
du sd an ig wijze dat het enthou s ias me o ver het wenkend perspectief groter is dan de "afwachtende
gereserveerdheid", die door anderen soms wordt toegeschre ve n a a n inw on ers v an de pro vin cie
w aa rva n H oo ge ve en de el u itm aa kt.

Groningen, Klaas Brouwer, november 1996
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1.

AANLEIDING

D e Box is er in een periode v an o n g ev eer z ev en jaar , ón da nk s de un iek e ac co m m od atie, d e v ele
inspanningen van een verhoudingsgewijs ruime personeelsform atie en een redelijk activiteitenbudget (be zien va nu it de to tale e xp loitatie ), nie t in g esla ag d e en du ide lijke lo ka le en reg ion ale p laats te
verwerven als ope n jon gere nc en trum . Inspan ning en o m stabiele sam enw erking srelaties m et and ere
organisaties tot stand te brengen zijn niet succesrijk gebleken. De aan Brou wer O , O & A ve rstre kte
opd racht hie ld g ee n u itge bre ide an aly se v an ve rled en en he de n in . To ch is ee n k orte blik op het
verleden no od za ke lijk. Daaruit kunnen essentiële conclusies worden getrokken voor opzet en
fun ctio ne ren va n h et to ek om stige cen trum .
Zonder volledig te willen zijn hebben vooral de volgende knelpunten een rol gespeeld:
- het intern én extern functioneren van de Box werd door meer dan één organisatie bepaald;
- d e org an isatie s die in e n v an uit d e B ox w erk ten stree fde n ie de r afz on de rlijk b ep aa lde do elste llingen na; het ontbrak aan één herkenbaar, centraal, beleid;
- het on tbra k a an een he lde re m an ag em en t- en leidin gg ev en de stru ctu ur; in feite ontbrak één,
da ad kra ch tig, ce ntra al m an ag em en t;
- de zeggenschap over beheerszaken was gescheiden van de zeggenschap over het beleid en de
activiteiten;
- het beheer van de activiteitengelden was gescheiden van de zeggenschap over het pe rso ne el d at d ie
activiteiten coördineerde of over de staf die vrijwilligers-activiteiten-groepen aanstuurde;
- in de pe rce ptie v an direct betrokkenen speelde het negatieve imago van het voormalige centrum
Het Baken een doorslaggevende rol; een gedegen en consistent PR-beleid kwam ech ter nauwelijks
van de grond;
- planning, pro m otie en org an isatie va n a ctiv iteiten ge be urd e d oo r uite en lop en de "p artijen " m et,
zoals gezegd, soms ook uiteenlopende doelstellingen;
- het algehele functioneren van het centrum w as te zeer afhankelijk van de inspanningen van veelal
jonge en onerva ren vrijwilligers;
- vooral de laatste jaren is het streven om grote groepen verschillende jongeren te bereiken verlaten;
met na m e b ij de pro gra m m erin g v an po pc on cer ten is in toenemende m ate van de smaak van
bepaalde gro ep en jon ge ren uitg eg aa n, n am elijk d ie w elk e h et ce ntru m be zo ch ten ; da t he eft a ls
c o nseq ue ntie dat andere groepen onbereikbaar werden. Het imago van het centrum w erd ge koppe ld aan de groep d ie de kern d er bezoe kers vorm de (zie het ond erzoek v an H ogesc hoo l Wind esheim );
- doelstellingen en functioneren van het centrum zijn noch aangepast aan de veranderde plaats van
open jong erenc entra in h et geh eel der g em eens cha psv oorz iening en, no ch aa n de vera nderende
werkwijzen van het sociaal cultureel-jongerenwerk;
- net als een "gewoon" bedrijf heeft iedere not-for-profit instelling die zich op publieksgroepen richt
l a n ge tijd nodig zich in de markt te positioneren. De pogingen in het verleden om het bezoekersaantal en het activiteitenniveau te verhogen w erden gestaakt als niet relatief snel resultaten werden
ge bo ek t; er is geen consequent, samenhangen d en m eerja rig b eleid ge vo erd , ge dra ge n d oo r alle
"gebruikers" van de accomm odatie.
Het al of n iet aa np ass en va n d oe len , w erk w ijzen , org an isatie vo rm en en de rge lijke in he t rec en te
verleden is afhankelijk geweest van uiteenlopende organisaties betrokken bij de Box . De gemee ntelijke ove rheid is (m ede -) b ep alen d geweest voor een aanvangsfase waarin organisaties met uiteenlopende do elste lling en tot co ns en su s m oe sten zien te ko m en ov er in rich ting , organisatie en functioneren van het centrum. Het gaat niet aan bepáálde betrokkenen "schuldig" te verklaren aan het ontstaan
en voortbestaan van genoemde knelpunten. Evenmin kunnen de oorzaken voor het niet realiseren
van de oo rsp ron ke lijke b ed oe ling en bij éé n v an de org an isatie s w ord en ge leg d, d an w el ee nz ijdig bij
d e plaatselijke overheid, laat staan bij functionarissen of personen. Dat gebeurt hier dan ook niet.
Het is tijd "het baken" te verzetten en één en dezelfde, heldere, koers te varen.
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2.

FUNCTIES & KERNACTIVITEITEN

Hoofdgroepen va n activiteiten
Het activ iteiten -aa nb od da t do or d e n ieu w e B ox zélf w ord t ve rzo rgd va lt in twee hoofdgroepen of
fun cties uite en :
1. po diu m ac tiviteite n;
2. productie- en/of repetitiemogelijkheden.
D e eerste pa st in een d oelstelling als cu ltuurspreidin g; de tw eed e ho udt cu ltuurdeeln am e in . A ctiv iteiten in de tweede hoofdgroep staan -voorzover het om de nieuw e Box gaat- in dienst van de eerste,
of het optreden nu daar plaatsvindt of elders. Daarmee is niet gezegd dat de tweede functie ondergesch ikt is a an de eer ste, in teg en de el.
Een derde groep activiteiten is ondersteunend ten behoeve van de hoofdgroep productie- of repetitiemogelijkheden: cursussen, workshops of coaching die het mak e n van een productie/een op het
publiek gerichte kunstuiting (beter) mogelijk maken. Dergelijke activiteiten behore n niet tot de
kernfuncties va n d e n ieu w e B ox , m aa r tot d ie v an an de re o rga nisa ties in H oo ge ve en . Zij w ord en in
samenwerking met, of door, anderen georganiseerd, a l da n niet in d e ac co m m od atie a an de Sc hu tstraa t. Als deze anderen een activiteiten-aanbod niet willen of kunnen realiseren kan de nieuwe Box
d aarin tijdelijk voorzien en vervolgens overdragen aan derden. Zo speelt zij een rol in vernie uw ing
en uitbreiding van het totale aanbod; niet door alles zelf te (blijven) doen, maar door te signaleren en
soms de markt te verkennen en tijdelijk te experimenteren.
Actief én passief
Het "actieve" aanbod (productie- en/of repetitiemogelijkheden) past binnen de "werksoort" amateuristische ku ns tbe oe fen ing . So m s be w ee gt h et aa nb od zich -via sam en w erk ing srela ties- in de ku ns tzinni g e vorming, voorzover namelijk de educatieve activiteit ondersteunend is bij het produceren
van een ku ns tuitin g d ie aa n h et co nta ct m et h et pu blie k w ord t blootgesteld. Het "passieve" aanbod
(podiumactiviteiten) betreft het aanbod da t niet of in onvoldoende mate eld ers in H oo ge ve en en reg io
op d e p la nk en wordt gezet. Het centrum wordt dus enerzijds een podiumvoorziening en anderzijds
een productiecentrum ten behoeve van de amateur- en semi-professioneel kunsten.
Ontw ikkelingen elders
D e door velen in Hoog eveen voorgestane omb ouw van de B ox (nu nog een centrum e xc lusief voor
jongeren tussen 15 en 25) naar een muziek- en cu ltuu rce ntru m vo or b red ere leef tijdsc ateg orie ën sluit
aan bij o ntw ikk elin ge n e lde rs in de n la nd e. D iverse " op en jon ge ren ce ntra " v era nd erd en vo orb ije
decennium van functie: het Bolwerk in Sneek, het Burger Weeshuis te Deventer, de M e tropo ol te
Hengelo, H e do n te Zw o lle , P ara dis o e n d e M e lk w eg te A msterdam, Vera en Simplon te Groningen,
D oo rnro os je in Nijmeg en , o m maar enkele te noemen. Kenmerkend voor al deze centra is dat de
klantenkring "jongeren " n iet meer strikt wordt gehanteerd. Veeleer wordt uitgegaan van activiteiten,
die ook andere leeftijdscategorieën aanspreken. Doelgroepgericht werken is veranderd in activ iteitengericht w erk en : "wat" is belangrijker geworden dan "voo r wie". De vern ieuwde centra komen
sterk ove reen v oor w at betreft het aan bod : activiteiten in d e sfeer v an m uz iek , kunst en cultuur en
dan met name die welke een publiekgericht ka rak ter hebben (activiteiten waarvoor het contact met
"het pu blie k" ess en tieel is) . Cen traal staan uiteenlopende podiumkunsten en andere vormen van
(amateuristische) kunstbeoefening. Een belangrijke plaats in dat aanbod wordt ingenomen door
popmuziek, in al zijn verscheidenheid en uitingsvormen. Popm uziek was enkele decennia geleden
nog on losm ak elijk v erb on de n m et "d e" jo ng ere nc ultu ur. H et is inmiddels niet meer exclusief
gebonden aan bepaalde leeftijdsgroepen. Popm uziek groeit met de beoefenaren en luisteraars mee en
v ern ie uw t zich voortdurend. Het is een van de omvangrijkste deelsectoren binnen de amateuristische
kunstbeoefening, en tegelijkertijd binnen de professione le podiumkunsten. Speciale voorzieningen
v o o r deze vorm van am ateuristische kunstbeoefening zijn noodzakelijk. Ook het podium en de
za alru im te moeten aan deze muzieksoort zijn aangepast. In de Box is dat al het geval; het is dan ook
een unieke accomm odatie, zowel voor de regio als voor de provincie.
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Ontw ikkelingen in de werksoort
D e doelstellingen in jongerencentra zijn gewijzigd. Sociaal cultureel werk in/vanuit een jongerencentrum kende twee elementen die in de term verweven zijn: sociaal en cultureel. Het werk is zich
de laats te 1 5 ja ar g aa n c on ce ntre ren op he t eer ste e leme nt e n vooral op speciale problematieken
waarmee jongeren kampen. Was de werksoort voorheen gecentra lise e rd o p één plaats (het open
jong erenc entrum ), in h et m od ern e jeu gd - en jon ge ren w erk w ord t uitg eg aa n v an een nie t aan pla ats
gebonden m an ier v an w erk en . "D e" jo ng ere n b esta an nie t; er is sp rak e v an een gro te d ive rsiteit, in
ieder ge va l ve el g rote r da n 2 5 ja ar g eled en . H et aa nb od "ter le ring en de ve rm aa k" vo or jo ng ere n is
sindsdien enorm toegenomen . De diversiteit onder jongeren wordt groter. Groepen en individuen
veranderen bij voo rtduring van kara kter, "standplaats" en belangstelling. Dit vergt van het jeugd- en
jongerenw erk een flex ibeler en m obieler m anier va n w erken . Het jon geren w erk sch ept/exp loiteert
niet m ee r zé lf ee n p laats w aa r jon ge ren ko m en , m aa r ga at n aa r jon ge ren toe op de pla atse n w aa r zij
kom en ("v indp laatsgerich t werk en").
Jongerencentra vervulden meer dan één functie; Hoogeveen vormde daarop geen uitzondering:
1. on tm oe ting s- o f thu isfu nc tie
2. rec rea tiefu nc tie
3. cu lture le fu nc tie

}
}
}

>

het cu lturele elem ent va n jon geren w erk

4. info rm atie- of v oo rlich ting sfu nc tie
5. m aa tsch ap pe lijke a ctiv erin gs fun ctie
6. hu lpv erle nin g/p rob leem op loss ing .

}
}
}

>

het soc iale elem ent va n jon geren w erk

D e eerste twee functies zijn onder meer "overgenomen" door de m arktsector. Het informeren van
j o n geren over voor hen belangrijke aangelegenheden wordt tegenwoo rdig gedaan door diverse
organ isaties, zoals scho len, bibliotheken, specialistische voorlichtingsorganisaties of -afdelingen.
V ele organisaties benaderen mensen -en zeker ook jongeren- om actief bezig te zijn met maatschappelijke pro ble m en , zo als m ilieu, 3 e W ereld-problematiek, emancipatie, vraagstukken van vrede en
ve iligh eid et cetera. Ook het onderwijs is in die zin "vermaatschappelijkt". De hulpverlening aan
jongeren is een v erzelfstand igde w erkso ort of aandachtsterre in g ew ord en . D e b elan grijk ste fu nc tie
die rest v oo r ee n ste de lijke a cc om m od atie d ie (m ed e) g eric ht is op jon ge ren is de cu lture le, en in iets
m indere m ate de on tmo etings- en recreatieve-functies.
Jeugd- en jo ngerenbeleid
D e doelen v an d e h uidig e B ox staa n v erw oo rd in he t Beleidsplan Jongerenwerk in Jongerencentrum
de Box, van de Projectgroep Toekomst Jongerencentrum, uit augustus 1989:
1. jongeren steunen en stimuleren in hun vorming op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied,
ondermeer gericht op bewustwording.
2. het scheppen van gelegenheid voor jongeren tot het leggen en onderhouden van sociale contacten
en het o pbouwen van vriendsch appelijke relaties.
3. het aanbieden van educatieve activiteiten en
4. het zorgdragen voor een adequate hulpverlening.
D e nieuwe Box zal zich blijven richten op jongeren, maar niet meer uitsluitend. Voorzover het om
de leeftijdsgroep tussen 15 en 25 jaar gaat zullen de doelstellingen 3 en 4 in het activiteitenaanbod
geen rol m ee r sp elen en 2 m ind er e xp liciet d an nu . V an de eer ste d oe lstelling resteert het "culturele"
gebied. Da t past in een doelstelling als "het scheppen van voorwaarden voor ontstaan, het behoud en
de overdracht van cultuur en het bevorderen van deelname aan cultuuruitingen" (zie hierna). Het
vernieuwde, gemeentelijke, jeugd- en jongerenbeleid dient dan uitslu itsel te geven ove r and ere
doelen. D e o m bo uw va n d e B ox be tek en t -v an uit h et jongerenbeleid geredeneerd- een versmalling
van do elen en fun cties tot d ie b inn en het culturele element en tegelijkertijd een verbreding van
doelgroepen naar andere leeftijdscategorieën.
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Cultuurbeleid Gemeente Hoog eveen
In 1988 bracht de gemeente Hoogeveen een nota uit getiteld "Cultureel O ntwikkeld". Die n ota ge eft
nog stee ds rich ting aan he t be leid . W ie d e in ho ud be kijk t ziet d at d e n ieu w e B ox pa st in d e cu lture le
doelstellingen. Enkele citaten mogen dat duidelijk maken:
- Cen trale doelstellingen: .. scheppen van voorwaarden voor ontsta an, het behoud en de overdracht
van cultuur; .. bevorderen van deelname van de bevolking aan cultuuruitingen.
- Het uitsluitend ha nteren van "vraag en aanb od" ..kan noo it uitgangsp unt van overhe ids- (cultuur-)
beleid zijn .. zou eigenlijk met de vraag ernaar .. op gespannen voet moeten staan.
- Voorkomen mo et wo rden dat er slechts doo r .. selecte bevolkingsgroep gebru ik wo rdt gema akt van
culturele voorzieningen.
- ..in .. aan bod .. meer reken ing w orden geho ude n met de (veran derd e) vraa g van de consum ent.
- ..andere pod ia (dan de Tam boe r) .. ond er bepaalde omstandigheden .. als podium dienen .. voor
eenvo udig gem onteerde voorstellingen en (kleinere ) concerten . Vooral uit het o ogp unt van sp reiding .. prima middel om nieuwe doelgroepen te bereiken, hetgeen m oge lijk ook drempelverlagend
werkt met betrekking tot het "grote theatergebeuren".
- Voor de po pmuziek .. beschikking o ver een spe ciaal poppod ium van redelijke om van g.. kunne n wij
ons ook voorstellen d at er ande re vormen van po dium kun sten .. worden gebra cht.
- Een cultuurbeleid dat zich ten doel stelt de deelna me van zoveel mo gelijk m ensen aa n het culturele
leven te bevorderen, wil stimulerend inspelen op initiatieven va n de bevo lking om actief ku nst te
beo efene n. .. wa arm ee alle niet-professio nele kunstb eoefening wordt bedoeld...
- De grote waarde van de am ateuristische kunstbeoefening is het brede bereik, zowel in actieve
(beoefen aars) als in passieve zin (publiek). Er lijken na uwelijks dremp els te zijn. In onze gem eente
zijn vooral de traditionele vormen .. goed vertegenwoordigd.
- Voor ons geldt de deelneming aan kunstbeoefening ..meer dan het niveau waarop wordt gepresteerd.
- Binnen de eigentijdse kunstbeoefening neemt de popmuziek een bijzondere plaats in. .. beluisteren
maar meer nog het beoefenen ervan op zijn eigen wijze bijdraagt aan de cultuurspreiding.
De Tamboer
D e kernactiviteiten van de Tamboer betreffen theaterproducties en dan in hoofdzaak de profession ele
podiumkunsten. Door de verbouwing zal enerzijds dit aanbod aan de bovenkant worden uitg eb reid ;
gro te pro du cties ku nn en bin ne nk ort o ok in H oo ge ve en tere ch t. D aa rm ee w ord t de reg io-, e n zelfs
(bov en-) provinciale, functie van de gem eente versterkt. Aan d e ande re kant zal de toek om stige
kleine zaal dermate flexibel in te delen zijn, dat ook kleinere (vanaf 175 stoe len /bez oe ke rs) p rofe ssion ele producties een geschikte entourage vinden. De Tamboer speelt in het presenteren van de
am ateuristische kunstbeoefening een relatief bescheiden rol. Hetzelfde kan gezegd worden van het
programm eren van p opm uziek, beh oud ens "erken de" theaterbesp elers zoals voorheen de Nits en de
(akoestische) Golden Earring. In het verleden verschafte de Tamboer ook ruimte voor activiteiten
van Stic htin g S ou nd lift. Die sa menw erking bleek echter te zeer afhankelijk van de persoonlijke
invulling van bestuur en vrijwilligersbestand. Het podiumaanb od van het nieuwe c entrum aa n de
Schutstraat dient aanvullend te zijn op dat van de Tamb oe r. Er z ijn op programm a-niveau tussen de
Tam boer en de nieuwe Box uitwisselingen van kennis en ervaring m ogelijk, overleg over de programmering, alsmede afstemming en afbakening.
M uziekschool
D e m uzisch e vo rm ing v an de m uz iek sch oo l is ge rich t op he t leren be he erse n v an een instru m en t,
maar in toenemen de mate ook op het (beter) leren sam en sp elen . Noch in het huidige, noch in het
n ie uw e pand zijn echter de noodza kelijke geluidswerende voorzieningen voorhanden voor
popmuziek-activiteiten. Ook beschikt de muziekschool niet over de vereiste geluidsapparatuur. Het
toekomstige cen trum aan de Sc hu tstraa t ka n in be ide w el v oo rzie n. D e m uz iek sch oo l ka n e ve nm in
direct beschikken over de docenten die nodig zijn voor activiteite n binnen de popmuziek (afgezien
van docenten die individuele cursisten leren een instrument te bespelen). B uiten de praktische
belemm eringen voor het uitvoeren van popmuziek-activiteiten worden de muzikale (en dansante)
activiteiten van de muziekschool ook ingeperkt door de regelgeving.
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D e lan de lijke e rke nn ing he eft o rga nisa torisc he én fina nc iële c onsequenties. Bevoegd verklaarde
docenten kunnen m aar een beperkt aantal uren worden ingezet en bovendien niet op alle tijdstippen
die vanuit de vraag misschien wenselijk zijn. Niet bevoegde, maar wel bekwam e, docenten mog en
niet worden ingezet. De specifieke benadering van popmu zikanten/-ban ds en daarm ee de bijzon dere
vereisten van m uzisch e v orm ing bin ne n d e p op m uz iek (w ork sh op s, ba nd co ac hin g e t cete ra) p leit
voor activ iteiten op dit ter rein in h et to ek om stige m uz iek - en cu ltuu rce ntru m , m et u itz ondering van
individuele lessen op een instrum ent. De activiteiten kunnen worden georganiseerd in samenwerking
met het Instituut Kunst & C ultuur Drenthe. Het nieuwe centrum kan daarnaast een rol spelen in de
werving van cursisten die voor de muziekschool moeilijk te bereiken zijn. Dat kan bijvoorbeeld door
gezamenlijke projecten te organiseren en gebruik te ma ke n v an wervingsmiddelen of -kracht en
accommodatie van de nieuwe Box.
Centrum Kunstzinnige Vorming
Het aanbod van het Centrum K unstzinnige V orm ing omvat meer "kunsten" dan de muzische of
da ns an te (ondergebracht bij de muziekschool). Bij het CKV staat het educatieve aspect voorop. Dat
k om t mede tot uitdrukking in de eisen die men aan de kwaliteit van de doc e nten stelt, vooral met
b e t re k k i n g tot vakin hou delijke ke nnis en vaard ighed en. H et aanb od v an h et CK V kan flexibeler en
so m s ook m inder kostb aar z ijn dan dat van de Muziekschool, omd at niet wordt uitgegaan van
lande lijke "b ev oe gd he idse isen " u it de K un stzin nig e V orm ing . Ee n a nd er e lem en t va n d e fle xib iliteit
(en cu rsu sp rijs) k om t vo ort u it he t feit dat zij niet over een eigen accommodatie beschikt. De klant
hoeft d us niet naar het CKV , maar de laatste komt zo dicht mogelijk bij de klant. De instelling kan in ieder geval voor een deel van haar aanbod- zo werken, omdat aan de accommodatie geen buitengewone eisen worden gesteld, zoals ten aan zien va n g elu idh ind er. D ez e fle xib iliteit (die zich oo k u it
in de mog elijkheid tot avond- en weekendw erk) is een groot goed, vooral om ee n be tere afstemming
te ve rkrijg en op de w en sen va n a fne m ers. W erk w ijze e n a ctiv ite ite n va n het CK V m aak t sam enw erking tussen deze instelling en de toekomstige B ox goe d m og elijk. M et n am e p roje cten w aa rin
verschillende kun sten w orde n ge com binee rd en /of wa arin de voo rbereidin g va n pro duc ties ond ersteund wordt met een workshop-achtige aanpak bieden interessante perspectieven. De nieuwe Box
kan daarnaast ruimte leveren voor zelfstandig door het CKV uit te voeren activiteiten.
Overige aanbieders
B ij de programm ering dient zeker gekeken te w orden na ar and ere (reële en poten tiële) aanbied ers
van m u z iek en cu ltuu r-ac tiviteite n in H oo ge ve en en om ge vin g. D aa rbij k an -na ast d e T am bo er, de
muziekschool en h et CK V - ond er m eer gedacht worden aan Cascade, het filmhuis, de horeca,
Jazzclub, de V olksunive rsiteit, diverse organ isaties van am ateuristische ku nstbeoefen ing enzo voo rts.
Uitgangspunt is dat het aanbod op zijn minst m oet zijn afgestemd op da t van dez e ande re aanbied ers.
V an uit he t pe rsp ec tief v an ku ns t en cu ltuu r w or dt h et echter veel interessanter als het toekomstige
centrum in staat blijkt daadwerkelijk samenw erkingsrelaties, in de vorm van activiteiten en projecten, met uiteenlopende partijen op te bouwen. Dat stelt hoge eisen aan be leid en management. Er zou
ook een aanbod moeten worden geschapen voor de ongeorganiseerde amateurkunst-beoefenaren.
Cu ltuurbeleid en/of jongerenbeleid
D e fun ctie s va n d e n ieu w e B ox pa sse n z ow el in cu ltuu r- als in jon ge ren be leid . H et is c ultu urb eleid
waar het gaat om doelstellingen en soorten activiteiten. Het past in jongerenbeleid voorzover het om
publieksgroepen ga at, m et een inperking van de doelstellingen die voor jonge doelgroepen gelden.
H et c e n tr u m k an een rol spelen in het cultuurbeleid van de gemeente, enerzijds door een aanvullend
podiumaanbod te creëren (passief in het ka der v an cu ltuur-spreiding), anderzijds door het bieden
van mog elijkheden tot (actieve) k unstbe oefen ing (cu ltuur-deelname) en de voorbereiding op het
contact m et h et p ub liek (pro du cties ). D e specifieke aandacht voor popmuziek-activiteiten en voor de
leef tijdsc ateg orie jon ge ren pa st in h et n u g eld en de cu ltuu rbe leid . H et v ern ieu w de cen trum spe elt
echter teg elijke rtijd een rol in overheidsbeleid gericht op jeugd- en jongeren: het culturele element
van de 'ou d e' fu n cties van jongerencentra, uitgesplitst in de culturele-, de ontmoetings- en de
recreatieve functie.
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3.

PUBLIEKSGROEPEN en DEELNEMERS

D e jongeren tussen 15 en 2 5 b lijv en o o k in de nieuwe situatie een belangrijke doelgroep, maar niet
meer de énige. Deze keus past enerzijds in een aan de tijd aangepast jongeren be leid en teg elijke rtijd
in het vigerende cultuurbeleid van de gemeente. W el zal het muzikale en culturele aanbod van de
n ie uw e Box derm ate gedifferentieerd moeten zijn dat uiteenlopende groepen jongeren en hun
diverse, snel wisselende, belangstellingen wo rden bediend. Dat betekent breed en flexibel programmeren, zowel in soorten per afzonderlijke kunstuitin g, als in de variëteit aan kunst-, muziek- en
cultuur-uitingen. C on cre ter b etek en t da t binne n de popm uziek een breder aanbod aan stromingen
dan in het rece nte ve rleden . Naa st pop m uziek zullen an dere m uziek soo rten, en bov endien d ans,
kle insc ha lig theater, cabaret, poëzie, grafische kunsten, fotografie, nieuwe m edia, et cetera aan bod
moeten komen.
Een reële exploitatie als muziek- en cultuurce ntrum is moeilijk haalbaar als alleen gemikt zou
worden op jon ge ren tuss en 15 en 25 . H et is b ov en die n d e v raa g o f he t in deze tijd past, omdat
popm uziek-activiteiten in de praktijk ook andere leeftijdscategorieën trekken. Ove rigens zou een
aanbod waarin jonge publieksgroepen niet expliciet een rol spelen evenmin een gezonde ba s is voor
ex plo itatie leveren. Bedrijfsmatig zou dat getuigen van slecht marketingbeleid; men dringt dan de
hu idig e k lan ten krin g d e d eu r uit (z ie b ere ke nin ge n v erd ero p).
E r is bovendien een meer "pragmatische" reden o m jon ge ren tot ee n sp ec ifiek e k lan ten krin g te
maken: de accomm odatie is destijds deels gefinancierd met subsidies uit de regeling Jongeren
Bouw en Voor Jongeren. Eén van de subsidievereisten was dat activiteiten gericht op jongeren en
po pm uz iek -ac tiviteite n m inim aal 15 jaar in h et b etref fen de pa nd pla ats m oe ten vin de n.
D e nieuwe Box kan een rol spelen in de pogingen van anderen om doelgroepen te bereiken. Jonge
leeftijdsgroepen laten zich m oe ilijk v erle ide n in grote getale het erkende theater-circuit (in Hoogeveen de Ta m bo er) te be zo ek en . D e m uz iek sch oo l ke nt grote aantallen deelnem ers in de leeftijdsgroep tot 15 jaar, maar heeft blijkbaar moeite grote groepen jongere n en volwassenen te bereiken.
Het klantenbestan d v an he t Ce ntru m K un stzin nig e V orm ing en de V olk su niv ersite it be staa t in
m ee rde rhe id u it vo lw ass en en ; jon ge ren ne m en ve rho ud ing sg ew ijs ve el m ind er d ee l.
Op w elke publieksgroepen en deelnemers moet de nieuwe Box zich richten;
1) de leef tijdsc ateg orie ën w aa rop de ou de B ox zich rich tte, da t w il zeg ge n 1 5 to t/m et 2 5;
2) binnen de ze leef tijdsc ate g orie de klantenkring uitbreiden met andere doelgroepen dan de huidige;
niet alle g roe pe n jo ng ere n w erd en na m elijk d oo r de ou de B ox be na de rd/b ere ikt, m ed e als ge vo lg
van het activiteiten- en muzikale aanbod;
3) leef tijdsc ateg orie uitbreiden naar b o ve n de 25 jaar; bijvoorbeeld in eerste instantie richten op
publieksgroepen tot 50 jaar ("jo ng ge ble ve n" ) die zich voelen aangesproken door het aanbod in de
sfeer van popmuziek;
4) publieksgroepen, ongeach t hun leeftijd, die zich voelen (actief of passief) aangesproken door
and ere muziek-soorten, zoals jazz, dixieland, minimal music, klassiek, new age, wereld muziek,
harmonie, fanfare, big bands et cetera;
5) publieksgroepen, ongeacht hun leeftijd, die zich voelen aange s proke n door andersoortige publie kg eric hte activiteiten -actief of passief- zoals theater, dans, film, fotografie, video, poëzie,
proza, beeldhouw- en schilderkunst et cetera.
Geografisch
D e klantenkring voor d e d iv erse podium-activiteiten komt uit een grotere regio dan Hoogeveen en
dir ec te omg eving. Vooral voor het (semi-)professionele podiumaanbod en een deel van de popc oncerten kan worden uitgegaan van een bovenregionaal en zelfs provinciaal wervingsgebied. D e
publieksgroepen voor "pro d uctie-activiteiten", c.q. de voorzieningen voor amateuristische kunstbeoefening komen uit een kleiner gebied; Hoogeveen en de omliggende plaatsen.
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Deelnemers in kwantiteiten
O m een in dicatie te gev en v an h et poten tieel aan be zoe kers/de elnem ers is -heel vo orzich tig- alleen
met de inwonertallen van Hoogeveen volgens de huidige gemeentegrenzen gerekend. De bron van de
cijfers is "Hoo geveen in C ijfers 1996. Statistisch Jaarboek G em eente Hoo geveen".
Het potentieel aan publiek/deelnemers uit de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar is 6.452 personen.
Een 'ov era ll' bere ik v an 10 á 1 5 % ge m eten ov er e en he el jaa r is ge en op tim istisch e sc ha tting . D ie
wordt ook elders wel gehan te erd . H et daadwerkelijke bereik van de nieuwe Box in enig jaar kan dus
rond de 650 verschíllende jongeren zijn. Voor iedere activiteit afzonderlijk, die specifiek is gericht
op jongeren, kan worden uitgegaan van een norm van 15% van het totale bereik in enig jaar: het
ge m idd eld aantal d eelne m ers per a ctiviteit kom t dan u it op plusm inus 9 5. Erv a n uitgaande dat de
gegevens va n d e s tee kp ro ef uit het " O nd erzo ek Jeug dc en tru m 'D e Box '" van H ogesc hoo l Wind eshe im representatief zijn voor d e to tale populatie, dan levert extrapolatie van de cijfers de volgende
gegevens op: 87% van de jongeren kent de Box, dat wil zeggen 5.613 personen. Daarvan heeft 51%
de Box wel eens bezocht, dat wil zeggen 2.862 personen. Probleem hie rbij is da t nie t ge vra ag d is
wanneer iemand voor het laatst het centrum heeft bezocht. Maar zelfs dan lijkt d e sc ha tting van 650
volgens de 10%-methode laag in verge lijking met het bereik van 2.862 verschillende jongeren
tussen 15 en 25 jaar volgens het W indesheim-onderzoek.
Het potentiële live-poppubliek is groter dan dat van 1 5 tot 25; het gaat om een bred ere leeftijdsgroep. De categorie van 15 tot 50 jaar beslaat in totaal 23.696 personen. Als men van de groep tot 35
jaar m axim aal 15 % en van de groe p tussen 35 en 50 jaar maxim aal 5% als potentieel liefhebber van
live-popmuziek ka n k ara kte riser en , da n is he t po ten tiële p op pu blie k p lusm inu s 2.5 00 pe rso ne n. D it
is h et to ta a l aantal in d iv id u en, d at in een ja a r w e l e ens , e rge ns, e e n live -c once rt be zoe kt. Stel d at je
van dat potentiële poppubliek voor ieder afzo nd erlijk concert maximaal 5% procent kunt halen, dan
kom en er 125 mensen, alleen uit de gemeente H ooge ve e n. In het verleden is gebleken dat dergelijke
aantallen bezoekers niet irreëel zijn.
Het potentiële publiek voor de po diumactiviteiten binnen de gemeentegrenzen ka n op eenzelfde
manier worden berek end ; alleen de leeftijdsgroep is nog iets ruime r, zeg v an 1 5 tot 75 jaar. H et
totaal inw on erta l va n d e g em ee nte H oo ge ve en in d ez e ca teg orie be dra ag t 34 .85 0 p erso ne n. S tel d at
daarvan 10 % in een jaar wel eens een voorstelling bezoekt, dan zijn dat 3.485 personen. Stel dat
men van dat potentiele "theaterpubliek" per voorstelling in de Box m aximaal 3 % w eet te halen, dan
zijn da t altijd n og ron d d e 1 00 pe rso ne n u it de ge m ee nte zelf .
D e norm voo r het pu bliek v oor p odiu m activiteiten (3% ) is lager dan die vo or he t pop pub liek (5% ),
omd at er voor "het theaterpubliek" meer aanbod in de stad is (de Tamboer onder andere), dan voor
liefhebb ers van live-po p muziek. Het geschatte bereik voor activiteiten specifiek voor jongeren
(15%) is weer hoger dan dat voor oudere leeftijdscategorieën, omdat jongeren meer uitgaan.
D e be rek en ing va n h et p ote ntië le aa nta l beoefenaren van amateurkunst kan als volgt worden
berekend. Stel dat 20% van alle mensen tussen de 15 en 75 jaar , op en ig m om en t, op enigerlei wijze,
am ateurkun st be drijft, d an is het aantal (georganiseerde én ongeorganiseerde) beoefenaren binnen de
ge m ee nte H oo ge ve en 6.9 70 pe rso ne n in die leef tijdsc ateg orie (20 % va n 3 4.8 50 ). Ste l da t va n d ie
beoefenaren de h elft elders "alles va n zijn of h a a r ga ding vind t" (b ijvo orb ee ld in de ha rm on ie, b ij
een koor o f to neelvereniging, in de muziekschool of het CKV ), dan is het potentiële bereik voor de
Box als productievoorziening altijd nog 3.485. Daarbij gaat het om zeer u iteen lop en de m uz iek stijlen, kunst- en cultuuruitingen; raam die eens op 25 verschillende. Dat betekent per cultuur-uiting
plusminus 140 beoefenaren. En neem aan dat je van die beoefenaren, bij een concrete activiteit of
aanbod binnen één cu ltuu ruitin g 1 0 % da ad w erk elijk weet te bereiken, dan is het feitelijke bereik per
ac tiviteit altijd n og plu sm inu s 14 pe rso ne n. N ee m aan da t je va n d e 2 5 v ersc hille nde cultuuruitingen
voor de helft (12) ervan een aanbod weet te realiseren, dan is het totale bere ik a a n beoefenaren van
am ateurk uns t, pessim istisch gesc hat, op zijn m inst 170 versch illende m ense n in en ig jaar.
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Tot slot het deelsegm en t beoefenaren van popmuziek. Hier zijn schattingen gebruikt die betrekking
hebben op de regio Hoogeveen. Naar schatting zijn e r plusminus 65 (amateur-) bands in de regio.
B ij een gemiddelde bezetting van 6 personen gaat het dan om 390 m uzikanten. Men m oet 'man agers'
en geluids- en lichttechnici echter meerekenen, alsmede de 'roadies'; per band gemiddeld drie
mensen. Niet iedere band beschikt daar echter over; zeg een derde. Dan kom en bij de 390 muzikanten nog eens 65 personen; tezamen 455 potentiële deelnemers. Neemt men alle activiteiten op
popm uziekgebied teza m en da n m oe t zek er d e h elft daa rva n d aa dw erk elijk te be reik en zijn. De Box
is na m elijk d e en ige vo orz ien ing in d e w ijde om trek op dit ter rein . Erv arin ge n e lde rs in de pro vin cie
hebben geleerd dat een org an isatie m et ee n b ree d p op -ac tiviteite np ak ke t (zie verderop) in een gebied
zoals Hoogeveen bestrijkt tussen de 25 á 30 bands aan zich kan binden.
D e cijfers hebben, zoals gezegd, alleen betrekking op de inwone rs van de gemeente Hoogeveen.
Vanwege de reg iofun ctie is het we rkelijke w erving sgeb ied ve el ruim er. D e ge tallen w ord en bij
dezelfde verond erstellingen d us alleen maar groter. Hanteert men andere rekensleutels, maar wordt
wel rekening gehouden m et een groter wervingsgebied dan kunnen de uitkomsten dezelfde zijn. Hoe
het ook zij; kwantitatieve marktgege ve ns blijv en altijd voorspellingen, ook al hebben zij soms de
sch ijn van objectiviteit. Of men de getallen in de praktijk ook echt realisee rt is na m elijk a fha nk elijk
van het succes van de "onderneming"; de mate waarin het bedrijf er in slaagt producten op de markt
te zetten die zijn afgestemd op de behoefte van de klant. Resultaten van e ventueel marketingonderzoek ten spijt; doorslaggevend is nog imm er het "ondernemerschap". M et het hier gepresenteerde cijferwerk is wel aangetoond dat d e potentiële klantenkring dermate omvangrijk is, dat het de
opening en exploitatie van een muziek- en cultuurcentrum mogelijk ma akt; het is echter geen
garantie voo r succes.
In de omzetprognose in het vijfde jaar (zie hoofdstuk 7) is uitgegaan van in ieder geval de volgende
bezoekersaantallen. Ee n b ez oe ke r w ord t als z od an ig g ete ld als hij/zij op enig dagdeel de Box
betreedt om er (actief of passief) aan een activiteit deel te nemen.
- 30 p opc onc erten á 1 00 b ezo eke rs
3.000
- 10 open podia á 50
500
- 20 x dance (h)all night á 75
1.500
- 4 x schoolactiviteiten/-feesten á 125
500
- 20 diverse podiumvoorstellingen grote zaal á 75
1.500
- 20 podiumactiviteiten benedenzaal á 25
500
- repetities popbands á 6 personen: 46 weken, 3 ruimte á 10 dagdelen per week
8.280
- demo-opnam es popbands: 15 bands á 6 personen á 4 dagdelen
360
- cursus home taping: 10 deelnemers á 5 dagdelen
50
- cursus geluid en techniek: 10 deelnemers á 10 dagdelen
100
- cursus licht-techniek: 10 deelnemers á 5 dagdelen
50
_____
totaal
16.340
Deze aantallen zijn exclusief de v olgen de b ezo eke rs: a) cursisten in d oor a nde re orga nisaties geh uurde cursusruimten; b) bezoekers van het inloopcentrum, annex informatiebalie en galerie/expositieruimte; c) amateurkunstenaars, deeln em ers aan podiumactiviteiten; d) huurders van
we rkplaats, atelier, repetitieruimte anders dan pop-oefenruimte; e) deelnemers in productie-werkpla atse n d ie d oo r de nie uw e B ox zelf w ord en op ge ze t.
Ter "v erg elijkin g" . H et aa nta l cu rsiste n (in clu sie f die van buiten de gemeente) bij de M uziekschool
sch om m elt ron d d e 1 80 0; o ng ev ee r drie kw art (1350 ) is ouder dan 15 jaar. Aan cursussen van het
Centrum K un stzin n ig e V orming nemen rond 600 m ensen deel (exclusief excursies); 75 % is ouder
dan 25. Cursisten worden door M uziekschool en CK V nie t in dagdelen geteld, maar als deelnemer
aan een activiteit die meerdere dagdelen beslaat. Het aantal dagdelen verschilt per activiteit. Het
aantal bezoekers aan voorstellingen in de Tamboer bedroeg in 1995 plusminus 26.000. Om een goed
be eld van voorzieningen te krijgen en indic a tie s van de productie per instelling zouden gegevens op
vergelijkbare wijze moeten worden gerepresenteerd.
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4.

ACTIVITEITEN-AANBOD

Ke rnactiviteiten nogm aals
Het activiteiten-aanbod dat door de nieuwe B ox zélf wordt verzorgd valt -zoals eerder beschrevenin t we e h oofdfuncties uiteen: 1. podiumactiviteiten; 2. productie-mogelijkheden. Het "actieve"
aanbod (productie-mog elijkheden) past binnen de "werksoort" ama teuristische kunstbeoefening. Het
"passieve" aanbod (podiumactiviteiten) betreft het aanbod dat niet elders in Hoogeveen en regio op
de pla nk en w ord t ge ze t, of in on vo ldo en de m ate k an sen krijg t. H et c entru m w ordt -samengevat- een
podiumvoorziening voo ral voor de niet-professionele podiumkunsten en een productiecentrum ten
behoeve van de amateur- en semi-professioneel kunsten.
Podium-voorziening
M et enkele pennenstreken ka n h et podiumaanbod van het toekomstige centrum worden aangeduid.
D aa rbij gaat h et m et nad ruk niet om de professionele podiumk unsten die de aanloopfase reeds achter
de rug hebb en en d us rijp zijn voor theaters zoals de Tamboer:
- een structureel en breed prog ram m erend pop pod ium voo r het (in ter-) n atio na le B -circ uit, re gio na le
en lokale bands. Zo'n podium is noch regionaal, noch provinciaal voorhanden;
- kleinschalige pod ium activiteiten binnen d e am ateuristisch e en semi-professionele kunst-beoefening (kleinschalig in de zin va n aan tal uitvoeren den dat op het po dium staat of zit). Grote am ateurorkesten en -g ezelschap pen zu llen voor op tredens blijven aang ew ezen o p and ere accom m odaties,
waaronder de Tamb oer, kerken, scholen, buurt-, wijk- en dorpscentra;
- het (semi-) professionele aan b o d d at zich bevindt tussen "de schuifdeur" en de kleine zalen van de
regu liere culturele centra; er is behoefte bij startende professionals aan plaatsen om podiumervaring op te doen: voor hen is de stap naar een "regulier" cultureel centrum vooralsnog te groot
("proe fpod ium voo r profs");
- (sem i-) professionals voor wie een regulier cultureel centrum een on nodige of onneembare drempel naar het pu bliek zou o pw erpen, zow el qua bereik als qu a prijs.
D e marktsector programm eert met name de "zekere" publiekstrekkers. Voorzover de overheid een
podiumaanbo d in stan d houdt, doet zij dat vooral ten aanzien van die bespelers die zich zonder
inspanningen van overheden onvoldoende kunnen ontwikkelen en zeker niet kunnen voortbestaan.
D e overheid ondersteunt het aanbod dat zonder haar inspanningen het pu blie k niet of onvoldoende
ter ke nn is zo u k om en . H et aanbod van de nieuwe Box hoort thuis in het gemeentelijke voorzieningenp akk et, krijgt geen o f onv oldo end e kan s in de m arktsecto r.
H et podiumaanbod zal groter zijn dan popm uziek. Andere m uzieksoorten passen daarin zeke r ook.
Het passief-culturele aanbo d zal echter v erder reike n da n m uziek ; ook caba ret, kleinscha lig theater,
dans, en poëzie- en proz a-avonden, performances, tentoonstellingen en het werken met nieuwe
m ed ia beho ren tot de mogelijkheden. Naast "podium" in de letterlijke zin van het woord kan de
n ie uw e Box een forum bieden voor tv-/video- en dia-presentaties, exposities van beeldende en
sch ilde rku ns t. Dit aanbo d m oet, zoals reeds g emem oreerd, zijn afgestemd op dat van de Tamboer en
anderen in d e p ub liek e, m aa r oo k d e p riva te se cto r. Ee n in ven tarisatie van m oge lijkhede n he eft
gelee rd dat het aanbod groot is, zowel in de amateuristische kun stbe oe fen ing , als in de (sem i)profe ssio ne le sfee r da t (no g) n iet tere ch t ka n in de reg ulie re c ultu rele cen tra. D e B ox ka n v oo r ve le
georganiseerde en ongeorganiseerde amateurs in en om H oo ge ve en w ord en tot ee n p laats w aa r zij
zich zelf aan het publiek kunnen presenteren.
Net zoals dat het geval is ten aanzien van grote professionele theaterproducties kan Hoogeveen voor
kleinere producties en met name ook popmuziek, een (boven-) regionale functie gaan vervullen . D it
zou de stad qua woon-, werk- en leefklimaat aantrekkelijker maken voor jongeren, jongvolwassenen,
en andere kunstliefhebbers, -beoefenaren in alle leeftijdsgroepen.
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Productie-centrum
D e nieuwe Box zal een belangrijke versterking betekenen voor de mogelijkheden va n amateurs om
m uz iek en an de re k un st- en cu ltuu ruitin ge n te pro du ceren . D e p rod uc tiefu nc tie b esta at u it:
- het bieden van accomm odatie voor het voorbereiden van uiteenlopende producties in "werkplaatsen" of ateliers;
- het op verzoek toevoegen van deskundigen (amateurs en professionals) aan individue n of groepen
die een productie voorbereiden;
- het org an isere n v an on de rsteu nin gs ac tiviteite n ten behoe ve v an p rodu cties, via sam enw erking sverbanden en gez am en lijke pro jecte n m et h et C en trum K un stzin nig e V orm ing , de V olk su niv ersite it,
de M uziekschool, het Kunst en Cultuur Instituut Drenthe en dergelijke;
- het org an isere n v an de m on stratie s, w ork sh op s en de rge lijk e w aarin mensen kennis kunnen m aken
met diverse (traditionele en nieuwe) vormen van amateuristische kunstbeoefening;
- het bieden van ru im te voor zelfstandige activiteiten door het Centrum Kunstzinnige Vorming, de
M uziekschool en andere aanbieders in de sfeer van kunstzinnige vorming en amateuristische
kunstbeoefening;
- het bieden van repetitie-ruimte voor popgroepen;
- het bieden van repetitie-ruimte voor beoefenaren van andere muzieksoorten;
- het initiëre n v an ve rnie uw en d k un st- en cu ltuu raa nb od do or h et legge n van verbindingen tussen
uiteenlopende beoefenaren en hun diverse kunsten.
D e gemeentelijke cultuurnota besteedt aandacht aan de waarde van de ama teuristische kunstbeoefening: De wa ard e .. is het brede bereik, zowel in actieve .. als in passieve .. zin. Geconstateerd wordt dat
vooral de trad ition ele v orm en in H oo ge ve en go ed ve rtege nw oordigd zijn. Het ontstaan van nieuwe
vormen w ord t do or d e g em ee nte toe ge juic ht; h et vo ortb esta an on de r vo orw aa rde n o nd erste un d. D e
n ie uw e Box kan onder meer stimulerend werken voor de kennismaking met en verdere ontwikkeling
van ve rnie uw en de vo rm en va n a m ateu rku ns ten , zo w el v oo r jon ge als o ud ere pu blie ks gro ep en . D e
ge m ee nte w en st m eer samenwerking tussen verenigingen te stimuleren. Eén van de beste manieren
om groepen mensen te laten (maar ook te leren) samenwerken is vanuit concrete activiteiten of
p r o jecten. Een acco m m oda tie als die aan de S chu tstraat, inge vuld zoals in d it plan verw oord, kan
daarin een stimulerende rol vervullen. Het ontstaan en voortbestaan van allerlei vormen van am ateurkunst is mede afhankelijk van voorzieningen. Aan die behoefte kan in de nieuwe Box uitstekend
w ord en teg em oe t ge ko m en .
Het po ten tiële aanbod aan activiteiten binnen de productie-functie van het toekomstig centrum kent
vele, bijna onbegrensde, mogelijkheden. Het varieert van het bieden van mogelijkheden voor actieve
beoefenaren van p opm uziek, klassiek, harm onie, fanfare, dixieland, jazz, tonee l, (volks-)dan s,
schrijven van proz a en p oëz ie, beeldh ouw en en schildere n, fotografie , film en vid eo tot d e ac tiviteiten rond een medium als de computer: grafisch ontwerpen, het opmaken van tekst, het maken
tekenfilms, animaties, presentaties en programmaleaders, montage van bewegende en/of stilstaande
beelden, m id i en mu ziek. In het centrum kunnen uitvoerders hun kunsten uitwerken, opbouwen,
uitvoeren, voor publiek presenteren. Het centrum verschaft faciliteiten als zaalruimte, een podium,
gelu i d si n stallatie, licht, ruimte om decors te bouwen et cetera. Daarnaast kan het centrum behulpzaam zijn bij het inschakelen van deskundigen, vaksp ecialisten en derg elijke, en zij kan een o nde rsteuningsaanbod organiseren (cursussen, workshops, b e ge le id in g ) v ia (d e sa m e nw e rk in g m e t) C K V ,
M uziekschool en anderen.
Buiten activiteiten binnen de afzonderlijke podiumkunsten kunnen ook stimulansen van het centrum
uitgaan voo r vernieu w end e activiteiten, bijvoo rbeeld d oor h et combineren van bestaande vormen:
popgroep met harmonie-orkest, klassieke muziek met rock ballet, "house" met schilderkunst en
ander "ongedachte" combinaties. Ondersteunend daarbij kan de exploitatie van een "inloopruimte"
zijn (so ort k an tine /caf é-a ch tige ruim te), w aar iedereen kennis kan nemen van het (passieve en
actieve) aanbod in/door de nieuwe Box.
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Popmuziek
Eén va n d e eig en tijdse , "n iet-tra ditio ne le", v orm en va n a m ateu ristisc he ku ns tbeo efe nin g wordt
g ev orm d do or d e p op m uz iek. Voorzover de huidige Box een positief beeld uitstraalt wordt dat
vo orn am elijk be pa ald do or d e ac tiviteiten op popm uziekgebied (zie het "imago -onderzoek" door het
Cursus- en Adviescentrum v an de HEA O/W indesheim Z wolle). Dit sterke punt moet worden
uitg eb uit, m aa r vo ora l oo k u itge bo uw d. D e B ox be sch ikt o ve r sp ec iale v oo rzie nin ge n ten behoeve
van popm uziek-activiteiten: een qua geluid goed geïsoleerde zaal met podium en oefenruimtes met
opslag-mogelijkheid. H et ligt v oo r de ha nd da t der ge lijke a ctiv iteiten een belangrijk deel gaan
uitm ak en va n h et to tale a an bo d.
In en vanuit de nieuwe B ox kan en m oet een scala aan uiteenlopende pop-activiteiten worden
georganiseerd, zowel ten beho ev e v an een breed poppubliek, als ten behoeve van de actieve uitvoerenden, te weten de mu zikanten en de mensen die de band ten dienste staan ("manage rs", ge luidstech nic i, op na m e-te ch nic i et ce tera ).
Het activiteiten-aanbod is breder dan waartoe de Stichting So un dlift a ls vr ijw illiger so rga nisa tie in
staat geacht mag w orden. Het is ook meer dan het beheren van oefe nruimtes en het organiseren van
popco n c e r ten . De voorbije jaren hebben minstens twee "kapiteins" aan het roer gestaan van de
diverse p o pm u z ie k -a ctiv ite ite n : d e B ox (m et o nd erste un ing va n e en w erk er v an de stich ting W elzijnswerk) en Soundlift. Het verdient aanbeveling álle activiteiten die betre kking hebben op popmuziek (zie v erd erop) te integreren in het aanbod van de nieuwe stichting die de Schutstraat gaat
ex plo itere n, m et u itzo nd erin g v an de org an isatie va n d e jaa rlijkse blu esn ac ht.
Activiteiten op po pm uz iek ge bie d e n z ek er h et be he er v an de oe fen ruim tes w are n g rote nd ee ls
afh an ke lijk va n d e v rijw illigersorg anisatie S tichting So und lift. Een deel v an h aar activiteiten w erd
gefina ncierd uit de hu uro pb ren gs ten van de oefenruimtes. Het dagelijkse beheer en het innen van
huuropbrengsten vormde en vorm t een zware be las ting voor een vrijwilligersorganisatie. Het beheer
wordt deels via niet-structurele werkgelegenheid ingevuld (Banenpool), maar toch vooral door en
met vrijw illiger s. O p d it m om en t m ak en be he er e n o pb ren gs ten va n d e o efe nru im tes geen de el u it
van de ex plo itatie v an de acc om m od atie aan de Schutstraat als zodanig. Het beheer van de oefenruimtes m oe t on losm ak elijk o nd erd ee l w ord en va n h et fu nc tion ere n v an de nie uw e stic hting . D e
rev en ue n d aa rva n d ien en in d e ex plo itatie v an he t pan d e n d e ac tiviteite n te w ord en op ge no m en .
D e Box is een tijdlang zo gehe ten "kernp odium " gew eest in het kader van de podiumsubsidieregeling
van de Stic htin g P o p mu z iek Nederland (SPN). Na verloop van tijd is dit stopgezet, onder meer
1) om dat de ge m iddelde pu blieke belang stelling bleef steken onder het door SPN vereiste minimum
aa nta l, 2) de baromzetten niet in de exploitatie-opzet van de concerten werden meegenom en en 3) de
programm ering uiteindelijk niet de do or SP N g ew enste breedte kende. Door de integratie van
activiteiten en beheer in een nieuwe stichting krijgt de e xploitatie een gezondere basis. Breedte van
de programm ering is een uitgangspunt voor het nieuwe cen trum . A ls dit enige jaren achtereen wordt
volgehouden, bo uw t m en een na am als p op po diu m op. Zij kan dan een plaats verwerven tussen
andere poppodia, zoals Vera, Bolwerk, M etropool, Burger W eeshuis, zonder deze in om va ng te
w illen benaderen. Na verloop van tijd zou desgewenst wederom een aanvraag om als "kernpodium"
erkend te worden kunnen worden gedaan.
E r zijn naar schatting 60 á 7 0 band s in de reg io. De ze lop en sterk uiteen q ua stijl en (pod ium -)
ervaring. Kenm erkend voor popmuziek is dat de samenstelling van bands, en daarmee ook de naam,
aan regelmatige veranderingen ond erh ev ig is. V oo r ee n a ctiv iteiten aa nb od is ee n slu iten d a dm inistratief systeem noodzakelijk. De muzikanten moeten het centrum "gem akkelijk we ten te vinden".
Dat blijk t afh an ke lijk v an een ve elh eid a a n activite iten en vo orz ien ing en . In d e ac co m m od atie
repeteren nu 10 á 15 bands. Zij vormen de kern van het aanbod voor "proefpodium". Het bereik kan
worden vergroot, onder voorwaarde dat aantal en aard van de activiteiten worden uitgebreid.
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Een opsomm ing van popmuziek-activiteiten:
- podiumactiviteiten; concerten met een breed (inter)nationaal, regionaal en lokaal aanbod;
- proefpodium/open podium voor bands die podiumervaring willen opdoen;
- podiumactiviteiten buiten de Box: activiteiten in samenwerking met de Tamboer; ondersteuning bij
concerten van lokale bands in dorps-/wijkcentra; buitenactiviteiten in samenwerking met Cascade;
uitwisseling van bands met andere podia in de provincie;
- repetitiemogelijkheden;
- ops lag va n ba nd-a ppa ratuur;
- workshops en bandcoaching;
- jamsession s;
- muzikanten-vacature-bank;
- pop en de paperassen: informatie en voorlichting over contracten, belastingen, muziekrechten;
- cursussen (podium- en zaal-) geluid en techniek;
- cursussen opname-techniek/home-taping;
- cursussen podiumbelichting;
- cursussen midi en muziek;
- cursussen werken m et synthesizers, sequencers et cetera;
- aanb ieden va n faciliteiten voor he t mak en van opna m es/dem o's;
- organ isatie/coördinatie van h et uitbrengen va n com pilatie-dem o's van lokale/regionale ba nds;
- pop en publiciteit: (leren) maken van bandfoto's, bandbiografieën, logo's, affiches, cd-hoezen,
video-clips et cetera;
- informatiebank (passieve bemiddelingsactiviteiten): een centraal informatie-numm er en een archief
van actuele demo's en biografieën van bands uit de regio Hoogeveen;
- stimuleren van lokale/regionale popmuziek op de (lokale/regionale) radio.
Diversen
D e twee hoofdfuncties van de Box w orden ondersteund m et een "inloopruimte", waar met name
(potentiële) beoefenaren kennis kunnen nemen van de m ogelijkheden die de Box en andere Hoogeveen se organisaties hen b ieden. Tevens kunnen beoefenaren van verschillende kunsten elkaar
ontmoeten, wat mogelijk leidt tot interessante kruisbestuivingen in de vorm van concrete projecten.
In de inloopruimte kan een informatiebalie voor de amateurkunst, een wegwijzer in he t gehe le
aanbod, worden ingericht. De inloopruimte speelt eveneens een rol in de podiumfunctie, zij kan
d ienen als galerie/expositieruimte voor amateurkunst en als "theater"-zaal voor kleinschaliger
op tred en s en pre sen taties .
D e n ie u w e B ox k an een rol sp elen in d e o rga nisa tie v an een am ateu r-uitm ark t, een jaar lijkse staa lkaa rt van de amateurkunst in Hoogeveen in de volle bre e dte . D it kan e en pro ject z ijn w aa raa n a lle
organisaties vo or d e am ateu rku ns ten en de "o nd erste un ers" da arv an , zo als M uz iek sc ho ol e n C K V ,
een bijdrage leveren.
Na ast he t po diu m - en activ iteiten aa nb od da t do or d e n ieu w e B ox -org an isatie zelf w ord t ge org an iseerd biedt zij mogelijkheden voor andere organisaties/instellingen een aanbod in of samen m et de
Box te u it te voeren. Die mogelijkheden variëren van de verhuur van zaalruimten, het initiëren van
projecten tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
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5.

EXTERNE RELATIES

Afstemming en samenwerking
D e nie uw e B ox stem t h et po diu m aa nb od af o p d at v an de Ta m bo er. D ez e laa tste z ou m ed e als
adviseur voo r de p rogram m ering kunnen optreden. Podiumactiviteiten worden ook afgestemd op de
m arkt se c tor en he t aan bo d in w ijk-/b uu rt-/do rps cen tra. T en aan zien va n d e "p od ium "-a ctiv iteiten (in
brede zin) kan onder meer worden samengewerkt met de Tamboer, Cascade, ma a r ook me t het
G lasm us eu m en M us eu m V en en da l en an de re o rga nisa ties in de am ateu rku ns t.
M uziekschool en CKV organiseren vanuit de "werksoort" kunstzinnige vorming, in of buiten het
pand aan de Schutstraat, activiteiten ter ondersteuning va n d e p rod uc tiefu nc tie; in e en aan tal g ev allen k a n da t in sa m en w erk ing ge be ure n m et d e n ieuw e B ox (ge za m en lijke p roje cten ). O ok reg ion aa l,
provinciaal en m og elijk zelfs lan de lijk zijn co nta cten en sam en w erk ing sv erb an de n te rea lisere n d ie
ofwel leiden tot een beter actief en/of pass ief aanbod, danwel de uitvoering ondersteunen. Een
voorbeeld daarvan is het Instituut voor Kunst en Cultuur Drenthe.
D esk un dig he id van elders moet worden gem obiliseerd, waaronder kennis van het aanbod a a n kunst
en cultuur: voorbeelden daarvan zijn Theater Romein Leeuwarden, Vera Groningen, M etropool
Hengelo, Z w o ls Popfront, Kunstencentrum, Grand Theatre, Kruithuis, Usva Theater Groningen,
Bo lwe rk Sn ee k, S im plo n, O ud e U lo L ee k, K un st en C ultu ur In stituut Drenthe, Stichting Popm uziek
Nederland en Vereniging van Ned erlandse Poppodia.
D it alles vergt het creëren van dwarsverbanden, overlegsituaties en daar waar mogelijk samenwerkingsverbanden. Ex terne g erichtheid van het management is een vereiste: de vraag WA T er wordt
geo rgan iseerd m oe t be lan grijk er w ord en ge vo nd en da n d oo r W IE . H et m anag em en t m oe t de org an isatie op de koers houden van de k ern functies podiumvoorziening en productiecentrum en niet de
neiging krijgen "alles zelf in huis te hebben".
De Gemeente en het subsidie-instrument
Het subsidie-instrument kan door de gemeentelijke ov erheid worden gebruikt om samenw erking en
afstemming te realiseren; do or m ee r op ou tpu t te su bs idië ren da n o p in pu t. D at w il zeg ge n su bs idiering van concrete projecten of het "afrekenen" op aantallen deelnemers, aantallen omschreven
activiteiten en/of betrokken partners in de samenw erking. Men zou ec hter n iet in d ez elfd e v alk uil
moeten stap pe n a ls bij de start van de Box: vele organisaties kregen, op basis van "gelijkwaardigheid", de ruimte om activiteiten te o ntp looien in één e n he tzelfde g ebo uw , zond er dat er ee n he ldere
managem entstructuur was en één duidelijk profiel naar buiten toe.
O m een zakelijke bedrijfsvoerin g te stimuleren kan de gemeente budgetfinanciering toepassen; een
"lu m p sum" voor van te voren omschreven functies/activiteiten. De om schrijving van ac tiviteiten
moet dan niet gedetailleerd, maa r aan g e duid in de "core business" van het centrum. De feitelijke
invulling ervan wordt in dat geval achteraf beoordeeld. Dit betekent een grotere vrijheid voor de
organisatie, en teg elijke rtijd e en gro tere ve ran tw oo rde lijkheid om zelf het totale budget op te delen
in deelbudgetten en dit te bewaken. De organisatie heeft de ruimte om m iddelen in de tijd te verschuiven, zow el binnen ee n jaar als tussen jaren. Zij kan ook tussen kostensoorten schuiven. Bedrijfs m atig en effic iën t w erk en m oe t w ord en ge stim ule erd do or te korte n voor rekening van de
gesubsidieerde inste lling te late n, m aa r teg elijke rtijd z uin ig b eleid te b elo ne n d oo r he t "o ve rsch ot"
be sch ikb aa r te h ou de n v oo r de ge ne die he t rea lisee rt.
D e subs idie vo or d e nieuwe Box-organisatie zou in eerste instantie voor een periode van 5 jaren
moeten worden toegekend , in gelijke jaarlijkse porties. Zo kunnen aanloopkosten en de start van de
org an isatie grotende els uit h et lopende budget worden gefinancierd. Voor deze vijfjaars-periode
w ord en " pro d u ctied o elen " g esteld d ie binne n de ze periode , ge fa se e rd, moe te n w orde n be re ikt. Er
kunnen eisen gesteld w ord en ten aanzien van registratie en tussentijdse verslaglegging. De productiedoelen kunnen zow el k w antitatief als kwalitatief zijn. Bij de beoordeling op kw alitatieve eisen
zou men externe inhoudsdeskundigen/beoordelaars moeten betrekken, zo nd er d irec te b elan ge n in
"het Hoog eveense".
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6.

PUBLIC RELATIONS & PROMOTIE

Functies en activiteiten, in- en externe organisatie ondergaan ten opzichte van de huidige situatie een
transformatie. Om de deels nieuwe publieksgroepen te bereiken mo et een duidelijk profiel naar de
bu iten w ere ld worden gecommuniceerd. Het beeld van de getransformeerde Box wordt bepaald door
haar k e r n activiteiten. Public relations en promotiebeleid ondersteunen de opbouw van dit beeld, dat
in re latief k orte tijd m oe t w ord en ge ve stigd .
Tot de begintaken van de directeur behoren dan ook:
- het planne n v an activ iteiten bin ne n d e p rod uc tie- en de po diu m fun ctie, v oo r ee n la ng ere pe riode
(m inim aal een seizoe n);
- bepalen welke media geschikt zijn om de respectievelijke activiteiten te promoten;
- he t w erv en va n sp on so ren en ad ve rtee rde rs v oo r he t sch riftelijk e m ater iaal;
- onderzoeken va n c on cre te m og elijkheden tot samenwerking met andere aanbieders in één "agenda".
Het pro m ote n v an activ iteiten , he t suc ce s in h et b ereike n v an de pu blie ks gro ep en en de eln em ers, is
onder m ee r afh an ke lijk v an de uitstra ling va n p an d, in richting, personeel en wervingsmiddelen.
Do o rslaggevend is echter het podium- en activiteitenaanbod. In de promotie moet daarom d e nad ruk
worden gelegd op podiumcultuur en actieve kunstbeoefening, niet op doel- of leeftijdsgroepen. In de
promotie-bóódschap staa t nie t vo oro p o p w ie je je rich t, m aar w at je o rga nise ert, w elk pro du ct je
lev ert. Bij de keus van de vormgev in g e n d e m edia/plaats van de promotie moet wel rekening
ho ud en m et d e se gm en ten va n d e m ark t c.q . de pu bliek sg roe pe n.
E r is sprake van een g rote h o ev eelheid product-markt combinaties: veel verschillende diensten voor
een sterk ge segm entee rde en voo rtduren de v erand erend e m arkt va n de elnem ers en bezoekers. Dat
stelt bijzondere eisen aan het pr-beleid. Enerzijds moet dat beleid één beeld uitstralen, anderzijds een
gro te mate van gevarieerdheid. Een dergelijk beeld is alleen te creëren als er duide lijkhe id blijft
bestaan over de vraag wat de kernactiviteiten van de nie uw e Bo x zijn. Zo u m en v oor e en an dere
hoofdfun ctie kieze n, b ijvo orb ee ld k un stzin nig e v orm ing , da n is o ok he t te co m m un icer en be eld
volstrekt anders. Tegelijkertijd wordt dan de realisering van ándere functies in hetzelfde pand
minder go ed m og elijk. N aa rm ate f un cties m ee r uite en lop en is he t m oeilijker de afzonderlijke
doelstellingen te realiseren. De keus voor de "core business" is daarom van strategische beteken is,
omd at dit het profiel van het "bedrijf" bepaald en daarmee de prom otie, de klanten krin g, d e "o m ze t"
en uiteindelijk de exploitatie.
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7.

INTERNE ORGANISATIE

A lle be he ers- en be leid sm atige aspecten van het nieuwe centrum dienen te vallen onder één en
dezelfde stichting. Deze d raag t de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kernfuncties van
het cen trum . A lleen zij he eft z eg ge ns ch ap ov er d e v raa g w elk e a c tiviteiten in het centrum w orden
ge org an isee rd, a l of n iet d oo r de org an isatie zelf .
D e huidige statuten van de stichting de Box pa s s en niet bij de toekomstige functies en moeten dan
ook worden aangepast. Een andere mogelijkheid is de oprichting va n een nieuwe stichting. Het
laatste ve rdie nt de voorkeur, mede vanwege de afwikkeling van oude verplichtingen zoals een
sch uld aan de Stichting W elzijnswerk, detache rings- en andere overeenkom sten, afwikkeling van
lopende sub sidie pro ce du res e nz ov oo rts. O ok de w en s ee n d uid elijk b reu klijn m et "h et v erle de n" te
creëren spreek t daarv oor.
Uitgangspunt voo r het nieu w e cen trum is een b edrijfsm atig e m anier va n fun ctionere n. D aarbij ho ort
een bepaalde manier v an subsidiëren, maar ook een bestuurlijke opvatting en -samenstelling. Het
"bes tuur" van de stichting dient zich te be perke n to t "b estu ren op afsta nd ", o ok w el g ek en sch etst a ls
een Raad van Toezicht. De directeur vormt in deze constructie statutair feite lijk "he t bestuur"; hij of
zij ka n d e stic htin g in en bu iten rech te vertegenwoordigen. Aan de Raad van Toezicht zijn de
be lan grijk ste strategische beslissingen voorbehouden (grote koerswijzigingen, et cetera), alsmede
va ststellin g v an de jaar rek en ing en aan stellin g & on tslag va n d e d irec tie.
In de R aad va n To ezicht m oeten m ensen wo rden op geno m en, die de fun cties en doelste llingen
onderschrijven, m aa r vo ora l pe rso ne n d ie vorm w eten te g ev en aan een go ed e b ed rijfsv oe ring . Zij
worden aan ge zo ch t op be stuu rlijke en be drijfsmatige de sk un dig he de n; fu nc tion ele v erte ge nw oo rdiging vanu it andere organisaties en instellingen, en/of politieke vertegenwoo rdiging past niet bij een
bedrijfsmatige manier van werken.
Het organisatorische en operationele beleid (zoals interne organisatie, personeelsbeleid, promotiebeleid en pro gra m m erin g, h et beheer) behoren tot de verantwoordelijkheden van de directeur. "Beleid"
en "beh eer" v orm en een onlosmakelijke eenheid, die in de functie van een centrumm anager of
directeur zijn ve ren igd . D e co ntro le d aa rop w ord t uitg eo efe nd do or d e R aa d v an To ez ich t. D e
directeur verzorgt de com m un icatie tu sse n d e o rga nisa tie en de R aa d v an To ez ich t en tuss en org an isatie en overheid, m arktpartijen en sa m enw erkingspartners.
D e directeur vormt de éénhoofdige leiding van het centrum. De overige personeelsleden van de
n ie uw e B ox va llen allen , dire ct, o nd er h em /ha ar. E r zijn slec hts tw ee "n iveaus" in de h iërarchie:
management en uitvoerend personeel. Al het uitvoerend personeel zit op één en hetzelfde niveau;
org an isatie ku nd ig gezien betekent d it ee n "functionele indeling". Gezien de omvang van de persone elsfo rm atie en de gewenste flexibele inzet worden geen afdelingen, divisies of iets dergelijks
gevormd.
In de huidige constellatie kent de operationele kant van het beheer ge en dire ct leidinggevende. Met
de ko m st va n e en dire cte ur kom t er een eind aan de situatie dat het operationele beheer (vormgegeven in functies als beheerder, horeca-bediening, portiers, schoonmaa k e n andere huishoudelijke
die ns ten ) rec htstre ek s on de r he t be stuu r va lt.
De financiële- en salaris-administratie worden uitbesteed. De boekhouding moet zo worden ingericht
dat de res ulta ten va n a fzo nd erlijk e (g roe pe n) v an activ iteiten zichtbaar worden; een opzet derhalve
met k o sten so orte n e n -p laats en . H et b ed rijfsm atig f un ctione ren vra ag t de reg istratie va n 'p rod uc tie'gegeven s: aantallen activiteiten per soort, aantallen bezo ek ers e n d ee lne m ers p er a ctiv iteit, ve rrich te
w ervin gsinspanningen et cetera. Deze gegevens kunnen worden verbonden m et de financiële, zodat
zich tba ar w ord t ho e g oe d d e o rga nisa tie h et d oe t, wa t zij lev ert en w at d at p er e en he id "p rod uc t" kost
of o ple ve rt.

_________________________________________________________________________________________
De Box Verzet Het Baken
16
Groningen, Klaas Brouwer, november 1996

8.

MIDDELEN en MENSKRACHT

8.1.

Menskracht

Aard van de functies
G estart moet worden met een kleine, structurele, formatie die flexibel kan worden ingezet, zowel
q u a taken, als in tijd (avond- en weekendwerk). Flexibiliteit in taken betekent dat een iede r ook op
andere werkzaamheden kan worden gezet dan waarvoor hij/zij in eerste instantie is aangenomen.
He t functioneren van het centrum vergt m inimaal de v olgend e, structurele, functies:
- directeu r/progra m m eur: eindverantwoordelijkheid voor het beheer van ge bouw en inrichting,
financiën, personeelsb eleid, de totale programmering, promo tie-beleid, externe contacten, contact
tuss en de org an isatie en de R aa d v an To ez ich t;
- uitvoerend assistent, met name voor de organisatie van de popmuziekactiviteiten;
- conciërge(s) of huismeester(s); beheer van gebouw, afzonderlijke ruimtes en inrichting;
- huishoudelijke functie(s): keuken, bar, bediening, deur- en garderobe diensten, schoonmaak;
- zo mogelijk secretariële ondersteuning.
Buiten de directie-functie kunnen en moeten de overige functies (deels) in personen (kunnen)
w ord en ge co m bin ee rd.
Om van g forma tie
directie
uitvoerend assistent
huism eester(s)
schoonm aak
horeca
deur-/garderob e dienst
receptie/secretariaat
va ste fo rm atie

38 uur
24 uur
48 uur
20 uur
per ev ene m ent, oo k de els doo r ove rig perso nee l & v rijwilligers
per ev ene m ent, oo k de els doo r ove rig perso nee l & v rijwilligers
voorlopig niet ingevuld; tezijnertijd 24 uur
_______
130 uur

Zouden er andere, perman ente, gebruikers in het pand komen, dan kunnen allerlei beheerstaken
worden gecombineerd en kom t ook secretariële ond ersteun ing n adru kke lijker in beeld. In d e verhu urp rijs m oe ten da aro m be he ersk os ten w ord en do orb ere ke nd .
D e ve rw erk ing va n fin an ciële tran sac ties in een bo ek ho ud ing w ord t uitb este ed . D e dire cteur b lijft
va nz elfsp rek en d v era ntw oo rde lijk.
D e structurele formatie wordt aangevuld met banenpo olers, werkervaringsplaatsen, Melkert-banen
en de rge lijke, m et n am e v oo r de ho rec a, deu r- en garderobe-diensten, alsmede receptiewerkzaamheden. Ook kun n en stagiaires, bijvoorbeeld van MBO -colleges, worden ingeschakeld. Ontwerp en
uitvoering va n e en hu isstijl en h et samenstellen en vormgeven van promotiemateriaal zou deels door
stagiaires ku nne n w orde n ge daa n, m its goed beg eleid do or de sku ndig e do cen ten en de d irecteur.
Voor het functioneren van het centrum zullen eveneens vrijwilligers (jongeren én ouderen) noodzake lijk blijken. Als het centrum er in slaagt grote groepen deelnemers en bezoekers te bereiken wordt
het reserv o ir w aa ruit v oo r vrijw illiger s w ord t ge pu t ve el g rote r da n h et n u is. H ee l w el d en kb aa r is
een situatie dat een groep die in de nieuwe Box een produc tie w en st vo or te be reid en en /of te
presenteren bijd raa gt in he t vrijw illiger sb esta nd . V oo r he t org an ise re n en uitvoeren van producties
kunnen specifiek vrijwilligers worden geworven door de nieuwe Box zelf . E en be leid w aa rin
vrijwilligers w ord en ge w orv en vo or c on cre te tak en zal s uc ce sv olle r zijn dan een be leid w aa rin
vrijwilligers ook bij het totale functioneren van het centrum als zodanig worden betrokken.
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8.2.

Gebouw

Indeling
D e ge form ule erd e fu nc ties p ass en in d e h uid ige ind elin g v an he t pa nd. Er h oe ve n d us ge en gro otscheep se verbouwingen plaats te hebben. Zou men er andere functies in huisvesten dan zijn wel naar
ve rw ac htin g w el g rote re in gre pe n n od ig.
Gebruikers
Gebleken is dat er andere gegadigden voor het pand zijn, waaronder het Centrum K unstzinnige
Vorming. H et C K V he eft z elf v oo rke ur v oo r he t hu idig e p an d v an de m uz iek sch oo l. H uisvesting
aldaar vergt verhoudingsgewijs weinig ingrepen. Bovendien is er dan eventueel ook nog ruimte om
er een verwante instelling, de Volksuniversiteit, in o nd er te bre ng en . H et p an d a an de Sc hu tstraa t is
te groot om er alleen kunstzinnige vorming (zonder de muzikale en dansante) in te bedrijven. Naar
verluidt heeft het CKV voor de huidige activiteiten ongeveer drie ruimtes ter grootte van een
klaslokaal nod ig, afgez ien va n ka ntoo rruimte. Bij uitbreiding van de activiteiten moeten ongeveer
vijf van dergelijke ruimtes beschikbaar zijn.
Bestemmingen
Zou m en het C KV als zodanig in d e Bo x hu isvesten, dan zullen er ook ándere functies dan kunstzinnige v orm in g in m oe te n w orden ond erg ebracht. Dat heeft consequenties voor het profiel van de
ac co m m od atie , dus voor de promotie en daarmee voor de kansen om een plek op de markt der
voorzieningen te verw erven . Het "v orm ende" aspect zal een belemmering betekenen om doelgroepen te bereiken, die "alleen maar" actief met kunst en cultuur bezig willen zijn of d ie ee n v oo rstelling willen bezoeken.
Onder de gebruikers van het pand k un ne n w el anderen zijn dan de exploitant. De activiteiten van
deze gebruikers moeten dan passen in het profiel van e e n muz ie k- en cu ltuu rce ntru m . H eld erh eid is
in deze geboden. De consequentie is dat gebruikers die daaraan géén bijdrage leveren ook geen
huisvesting in het nieuwe centrum krijgen of houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het Jongeren Informatie Punt naar andere huisvesting zal moeten worden omgekeken.
D e in d it be drijfs pla n beschreven functies, alsmede de expliciete plaats voor popm uziek-activiteiten
én voor jong e p ublieksgroepen, passen in de eisen die werden gesteld bij subsidie-verlening uit de
regeling "Jongeren Bouwen v oor J ong eren" . De b estem m ing v an h et pan d ka n niet zo nde r m eer,
volledig, vo or a nd ere do elein de n w ord en ing ez et. D e fu nc ties op basis waarvan de subsidies werden
toegekend moeten minstens 15 jaar na oplevering van het pand worden gehandhaafd.
Aanpassingen aan gebouw
B ij de uitw erking van het bedrijfsplan is ervan uitgegaan dat de gemeentelijke overheid vooralsnog
niet bereid zal zijn veel meer middelen ter beschikking te stellen dan die welke zij op dit mom ent
direct en indirect aan d e B ox sp en de ert. V erb ou w ing en lijken op dit m om en t du s nie t "g ep ast" . D e
n ie uw e organisatie zal zichzelf de komende vijf jaren eerst moeten bewijzen. Toch zijn relatief
kleine aan pa ssin ge n w en selijk . A llere erst z al d e k eld erru im te w ater dic ht m oe ten w ord en ge m aa kt.
M et geringe aanpassingen is ook een derde oefenruimte voor popbands te creëren. Daarmee genereert m en ex tra in ko m sten , be ho ort d e w ac htlijst to t het verleden en wordt het bereik van de nieuwe
Box bin ne n d e re gio na le p op m uz iek gro ter. E r m oe t ge zo ch t w orden naar wegen om de bestaande
stud ioru im te in gebruik te nemen. Wellicht zijn er marktpartijen in staat te voorzien in de be hoefte
aan (ee nv ou dig e) o pn am e-a pp ara tuu r. Ee n h erv erd elin g v an w erk - en pu blie ke ruim tes z al n od ig
zijn. Om dat het pa nd z ich op and ere functies en publieksgroepen richt zal de uitstraling van het pand
moeten veranderen. Dat vergt enig schilderwerk in de huidige caféruimte (het toekomstige "inloopcentrum", c.q. de kleine zaal, c.q. de foyer). Ook het meubilair in die ruimte zal moeten worden
aang epast en m ogelijk de entree van het pand en de ing ang n aar de oe fenruim tes.
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Voor de fina nc ierin g v an de rge lijke aanpassingen mo et door directie en Raad van Toezicht gekeken
worden naar a) mogelijkheid om in het kader van regulier onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerk)
ook m etee n d e g ew en ste v era nd erin ge n a an te b ren ge n, b ) su bs idie m og elijkh ed en bij anderen dan de
ge m ee nte (onder meer fo n dsen), c) sponsoring, d) werkervaringsprojecten en dergelijke, en e)
m idd elen die uit d e eig en ex plo itatie k un ne n w ord en vrijg em aa kt.
Gebruik van de ruimtes
D e grote zaal komt in het weekend beschikbaar voor diverse podiuma ctiv iteite n, op vrijdagavond,
z a te r d a g avo nd en zondagmiddag. In de omzetprognose in het vijfde jaar is uitgegaan van 30 pop co n certen, 10 open podium -avonden voor beginnende bands en 20 andersoortige podiumactiviteiten
(theater, an de re m uz iek so orte n d an po pm uz iek , da ns et cetera). In de omzetprognose worden 20
vrijdagavonden ing ev uld m et d an ce -av on de n v oo r jon ge ren . Te ve ns zitten da ar v ier m et/v an uit
scholen georganiseerde avonden in . Daarbij valt te denken aan een "gewoon" feest voor leerlingen,
maa r eerst en vooral aan met leerlingen geproduceerde voorstellingen (rockopera, musicals, reüniecab aret, jeugd theater en derg elijke).
D e beneden-zaal, caféruimte, wordt "inloopcentrum". Op uite e nlopende avonden, op weekdag en en
in h et weekend, kunnen in dezelfde ruimte kleinschalige podium- of publieksactiviteiten plaatsvinden. In de exploitatie-opzet is uitgegaan van 20 van dergelijke activiteiten (video-, film- en diapresentaties, dichters, om enkele mogelijkheden te noemen). De benedenzaal kan ook worden gebruikt
als galerie of expositieruimte en als "informatie-balie".
Voo r dire ctie, de organisator van de popmu ziekactiviteiten en beheer zijn een drietal, permanente,
ruimtes n o d ig . D e d irec tie-k am er k an , afh an ke lijk v an he t aan tal v ierk an te m eter s, w ord en ge co m binee rd met vergaderm og elijkheid voor team en bestuur. Buiten de toiletruimtes, de keuken, en een
beperkt aantal opslagruimtes kunnen de overige ruimtes voor diverse doeleinden in gebruik worden
genomen: als productiewerkplaats, als permanent ve rhuurd ka ntoo r, als cursusru imte, atelier,
decoropslag voor nog uit te voeren producties en dergelijke.

8.3.

Financiën

Om zetpro gnose
In de exploitatie, zoals die er over een jaar of v ijf uit kan zien is in eerste instantie uitgegaan van het
totaal aan bedragen dat de gemeente nu -direct of via de w e rkpla nne n van andere organisaties- ter
beschikking stelt aan de Box. Het is de optelsom van:
a) de kapitaalslasten van het pand;
b) gelden die rechtstreeks aan (stichting) de Box werden toegewezen;
c) een deel van de bed ragen d ie de gem eente aan anderen ter beschik kin g ste lt, opdat de activiteiten
in de Box konden plaatshebben.
Ee n a an tal ink om sten is vo or a lle ze ke rhe id p ro m em orie opgenom en. De podiumactiviteiten worden
de els ge fina nc ierd uit en tree s en ba rop bre ng sten ; and ere activ iteite n moe ten kostendekkend w orden
geo rgan iseerd of m et projec tsubsidies. D aarna ast m oet de org anisatie andere inkom stenbronnen
verwerven: verhuur van pop-repe titieru im tes e n o pslag ka sten ; ve rhu ur v an ka nto or- e n c urs us ruim ten, productie- of repetitieruimte, zaalruimte voor feesten met popm uziek en andere activiteiten van
derden, sponsoring. Naarmate de organisatie er beter in slaagt extra inkomsten te verwerven krijgt
zij m ee r m og elijkh ed en de ke rnfu nc ties te rea lisere n.
Voor een gezo nde exploitatie is versterking van de horeca-functie noodzakelijk. De publieksgroepen
van de B ox veranderen, onder meer doordat zij een meer gelijkmatige spreiding van leeftijds- en
doelgroepen vertonen . Zow el de exp loitatie, als de m ark t vraagt om versoepeling of het loslaten van
het alcoholmatigingsbeleid.
Tegenover de m ening dat de omzetschatting te optimistisch zal blijken, staat dat in de prognose de
(huur-)inkomsten uit werkplaatsen, kantoor- en cursusruimte bewust laag zijn ingeschat. Sponsoring
is in geringe mate meegenom en. Ook aan deze inkomstenbron is met gedegen beleid h et n od ige te
doen. De om zetprognose illustreert dat exploitatie met een hoog activiteitenniveau tot de mogelijkhe de n b eh oo rt.
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Toelichting bij de nummers op de "exploitatie in het 5e jaar"
1. E r is uitgega an v an reg elm aat in po pco nce rte n, m et een p rogra m m ering d ie qua breed te ove reen ko m t met bijvoorbeeld h e t B olwerk in Sneek. In deze opzet is niet meegenomen dat de
n ie uw e Box wederom de status van SPN-kernpodium bereikt. W ordt zij dat wel, dan kome n e r
lande lijke subsid ies besc hikb aar (ex tra inkom sten de rhalve ).
2. Het open pod ium is in eerste instantie bedoe ld voor be ginnen de region ale en lokale po pban ds,
maar kan ook naar andere muziek- en cultuuruitingen worden uitgebouwd.
3. D e podiumsubsidies van het Instituut Kunst en Cultuur Drenthe vormen een bestaande regeling
waar ook in het verleden gebruik van is gemaakt: kortgezegd wordt maximaal een derde van het
ve rsch il tuss en hu ur a pp ara tuu r + v erg oe din g b an ds m inu s en tree s als sub sidia be l aan ge m erk t.
In de o m zetpro gno se is voo rzichtig ge rekend : slechts 20 van de 30 concerten zouden uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie; de proefpodia alle keren.
4. A ls bruto-marge voor de baromzet is 50% g ereken d. D e g em idd eld e b este din g p er b ez oe ke r bij
een "groot" po pcon cert is g eschat op f.12,50, bij het open podium op f.10,- en bij de overige
podiumactiviteiten op gemiddeld f.7,50.
5. Het pro gra m m a-b oe kje , affic he s, strooifolders et cetera bieden ruimte voor advertenties, of
k u nnen integraal worden gesponsord. Promotie-kosten zijn opgenomen aan de creditzijde van
de podiumactiviteiten.
6. A ls bijz on de re a ctivite it spe ciaa l ge rich t op jon ge ren ku nn en da nc e-a vo nd en w ord en ge org an ise e r d , zoals die ook elders in activiteitencentra als Metropool, Vera, Bolwerk worden uitgevoerd. D aa rbij is ru im te v oo r rap pe rs, d j's et ce tera uit d e re gio . D e g em idd eld e be s te ding per
bezoeker is, naast de entree, geschat op f.10,-. De naa m ko m t uit het bedrijfsplan voor het
Bu rger W eesh uis te D eve nter.
7. In eer ste in stan tie m oe t bij d ez e v ier a vo nd en w ord en ge da ch t aan vo ors tellingen die vanuit of
door een school worden georg anise erd , m et lee rling en ge pro du ce erd , (roc k-o pe ra, m us ical,
reü nie -ca ba ret, jeugdtheater en dergelijke) en die dusdanige (bijvoorbeeld geluidstechnische)
eisen stellen aan de accom m odatie dat de activiteit (beter) niet elders kan plaatsvinden; leerlingenfeesten wa arbij pop - of ho usem uziek een h oofd rol spee lt ku nn en oo k o nd er d ez e v ier a ctiv iteiten vallen.
8. D e grote zaal kan op doordeweekse dagen 's avonds, en in weekeinden overdag, worden gebruikt voor de voorbereiding van producties en voorstellingen door derden.
9. De baromzet van het inloopcentrum is pro memorie geraamd.
10. D e huidige verhuurregels zijn gebaseerd op betaling van de uren waarin daadwerkelijk wordt
gerepeteerd. Als een band op een gereserveerd dagdeel van vier uur maar 2 uur repeteert, wordt
ook maar twee uur in rek en ing ge bra ch t. Re pe teer t m en op he t ov ere en ge ko m en tijdstip nie t,
dan wordt helemaal niets in rekening gebracht. De inkomsten die hie r w erd en op ge no m en , zijn
echter gebaseerd op overeenkomsten die telkens een heel kwartaal geldig zijn. Een band betaalt
drie kw artalen x dertien d agd elen (h erfs t, winter, lente), plus een zomer-kwartaal van 7 weken.
D e ba nd w il im m ers v oo r lan ge re tijd ve rze ke rd z ijn v an een oe fen ruim te. Z ij w il dat er een
be pa ald dagdeel voor haar is gereserveerd. De ruimte kan dus niet door een ander worden
ge bru ikt. H et n iet d oo rga an va n e en rep etitie kom t voo r rekening van de band en niet, zoals nu,
van de ex plo itan t. V oo ralsn og is er v an uitg eg aa n d at b an ds de oe fen ruim te huren inclusief
gebruik van een backline en monitoring voor de zang.
11. Over vijf jaar zal de derde "grote" ruimte in de kelde r (vroe ge r he t ka nto or v an So un dlift) in
gebruik zijn als derde oefenruimte, onder dezelfde condities als de reeds bestaande twee.
12. D e zogeheten backlines waarover repeterende bands nu kunnen beschikken zijn eigendom van
de Stichting Soundlift. Het geraamde bedrag betreft of een bruikleenvergoed in g d ie de nie uw e
Box aan S oun dlift betaald, of be treft de overname in termijnen van betreffende apparatuur. Zou
de Box zelf over de apparatuur (gaan) beschikken dan geeft het bedra g de hoogte van de
afsch rijvingen we er.
13. D e in ko m sten uit p rod uc tie-w erk pla atse n (d erd en die in d e B ox een pu blie ks ac tiviteit v oo rbe reiden; kunstenaars die er tijdelijk een w erkplaats/atelierruimte huren e n derge lijke) zijn vooralsnog n ie t m e eg en om e n. D e ex ploitatie is wat dat betreft "uitgeknepen". Kom en dergelijke
inkomsten er wel dan geeft dat meer moge lijkh ed en vo or a ctiv iteiten , of v oo r uitb reid ing en in
de p erson ele sfeer.
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vervolg toelichting omzetprognose in het 5e jaar
14. W anneer de nieuwe Box een bandarchief heeft opgebouwd kan zij fungeren als passieve
bem iddelaa r; zaalhou ders en o rganisatoren vrag en inform atie over (soorten) band s. A ls zij op
grond van die informatie en met behulp van v oorlichtingsmateriaal één daarvan contracteren
gaat een bepaald percentag e v an de vergoeding voor de band naar de Box-organisatie. Ook
elders in d e pro vincie is ee n de rgelijke co nstructie ga ngb aar (10 % van de v ergo eding ).
15. B ij de verhuur van cursusruimtes is vooralsnog alleen rekening gehouden m et verhuur van
ac co m m od atie aan h et CK V . Oo k w ann eer he t CK V zelf de b esch ikking zou krijgen o ver een
pand, is verhu ur van ruimte aan deze instelling of aan de m uziek scho ol een reële op tie: bijvoorbe eld ten be ho ev e v an activ iteiten ter o nd erste un ing va n producties die in de Box worden
vo orb ere id en uitgevoerd. Er kan ook aan ande re h uu rde rs v an cu rsu sru im te w ord en ge da ch t,
zo als d e V olkshogeschool, particulieren en bedrijven. Dit alles onder de voorwaarde dat de
activiteiten moeten passen in het profiel van de nieuwe Box.
16. Verhuuropbrengsten van (permanente) kantoorruimte aan derden zijn gebaseerd op een bedrag
van f.100,- per week, inclusief gas, elektra en beheerskosten.
17. E r is voorlopig geen bedrag opgenom en voor bezetting van de recep tie, d an w el se cre tarië le
ondersteuning. Als al aan uitbreiding van de personeelsform atie w ord t ge da ch t, da n z al d ie
vooral op dit gebied aan de orde zijn.
18. M et dit pu nt w ord t aangegeven dat de nieuwe Box tot op zekere hoogte en voor bepaalde
werkzaamheden een tijd afhankelijk zal zijn van niet-structurele arbeid.
19. He t vorenstaand e geldt even eens vo or vrijwilligerswerk en stagiaires.
20. Om een goede indruk te krijgen van de werkelijke bedragen die met de Schutstraat ge m oe id z ijn
worden hier de kapitaalslasten van het pand (die door de gemeente worden gedragen) in de
exploitatie-hoogte meegenom en. Bij de huisvestingslasten staat dit bedrag aan de credit-zijde.
21}
22} Dit zijn huidige subsidie-bedragen die direct voor de Stichting Beheer de Box bedoeld zijn.
23}
24}
25. In de lopende subsidiëring is slechts de helft van de kosten van de beheerfunctie opgenomen.
Eén van de fina nc ieel zw akke plekken van d e huidige B ox is dat de he lft van d e behe erderskosten uit de exploitatie moest komen.
26. Zou m en u itgaan v an d e splitsing va n soc iaal-cultureel werk in een sociaal element (dat dan
overgaat naar het vernieuw de jeugd- en jongerenbeleid) en een cultureel element (blijft in de
vernieuwde B ox , via de spe cifie ke aan da ch t voor jongeren binnen de podium- en de productiefunctie) dan ligt ook een verlegging van een deel van de huidige subsidiestroom voor het
jongerenwerk wellicht voor de hand.
27. W aar zich speciale projecten aandienen kunnen specifieke subsidies worden aangevraagd:
lok aa l, provinciaal en nationaal. Voor investeringen moet niet alleen gekeken worden naar de
gemeentelijke overheid, maar ook naar hogere overheden, de marktsector en fondsen.
28. Zou m en de verlegging van een d eel van d e subsidiëring van het jongerenwerk (zie punt 26)
niet wensen, dan kan gedacht worden aan een bijdrage vanuit de gemeentelijke deelbegroting
cultuur en dan meer in het bijzonder de amateuristische kunstbeoefening.
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De eerste twaalf maanden
Ter co m ple terin g v an de fina nc iële o nd erb ou w ing is ee n e xp loita tie-opzet vo or d e ee rste tw aa lf
maanden ge m aa kt. In d ie periode zal de nieuwe B ox enkele maanden gesloten zijn (twee á drie). Het
activiteitenniveau in de resterende maximaal 9 maanden in het eerste ja ar is nie t z o hoog als in het
5e jaar. Daarom kan het eerste jaar worden v olstaan met een part-time "huismeester" en kunnen de
scho onm aak -, org an isatie - en hu isve sting slas ten lage r w ord en ge raa m d d an in h et v ijfde jaar, als de
org an isatie een m aa l op stoo m is. D e d irec tiefu nc tie w ord t w el m eteen full-time ingevuld. Ook de
assistent voor de popmu ziekactiviteiten komt vanaf het eerste begin in dienst. De eerste periode van
hun aanstelling zal vooral bestaan uit de programm ering van activiteiten en de organisatorische
voorbereiding daarvan. Daarnaast zal de directeur tijd besteden aan de uitwerking va n het promo tiebeleid, de bestuurlijke en interne organisatie en het genereren van inkomsten, naast de gemeentelijke
subsidie.
Aanloopkosten
D e aanloop-"kosten" van de organisatie zullen in hoofdzaak bestaan uit de tijd van personeelsleden
die n o dig is voor de uitwerking van plannen en voor de voorbereiding van de uitvoering daarvan.
Deze kosten zitten derh alve v erw erkt in de salarislasten. Na arm ate de tijd vo rdert vera nde rt de
invulling v an de ure n v an m ed ew erke rs. H et uitdenken en voorbereiden van plannen wordt meer en
meer het organiseren van een grotere hoeveelheid en meer gevarieerde activiteiten . D an oo k n eem t
de noodzaak van uitbreiding van de functie van huismeester toe en stijgen de schoonmaakkosten.
W el moet meteen vanaf het begin het volledige subsidie-bedrag per jaar beschikbaar zijn. Dat schept
de ruimte om de aanloopperiode te overb rug gen, zonder extra subsidies. Andere bronnen waaruit 'de
aanloop' kan worden gefinancierd zijn de organisatiekosten en deels de huisvestingskosten. D e
ho og te van deze kostensoorten wordt mede bepaald door de hoogte van h et ac tiviteite nn ive au . D e
sluiting gedu rende en kele m aand en sche pt financieel gezien enige ruim te in de kostenso orte n
org an isatie en huisvesting. Een derde bron wordt gevormd d oor de nog niet geraamde inkomsten
van ve rhu ur v an ka nto orru im te aa n d erd en , structurele sponsoring, activiteitensponsoring, verhuur
van cursus- of productieruimte. Eén van de opdrachten voor de directeur is snel andere inkomsten
aan te boren.
Investeringen
E r zijn geen bedragen geraamd voor investeringen in en aan het pand. Een veronderstelling bij de
fina nc iële onderbouwing is dat de gemeentelijke overheid niet bereid zal blijken substantieel m ee r in
de acc om m od atie te stek en da n z ij op dit m om en t do et.
Zwakke plekke n en bedrijfsrisico's
Zwakke plekken of risico's in de exploitatie (of men nu het 5e of het 1e jaar beziet) zijn:
1. D e operatie kan voor de gemeente alleen budgettair neutraal verlopen als de politiek een verleggin g v an lop en de sub sidie stro m en acc ep teer t. De ze ve rleg gin g is tw ee ërle i:
a) het ge he le b ed rag da t nu dire ct voor de Box beschikbaar is, moet volledig worden gebruikt
vo or d e ex plo itatie v an he t ve rnie uw de cen trum ;
b) een aanzienlijk deel van de subsidies voor het jongerenwerk dat indirect, via het werkplan van
de Stichting W elzijnswerk, voor werkzaamheden in de Box beschikbaar was moet beschikbaar
komen voor de nieuwe Box.
2. Ontdoet men -theoretisch- de exploitatie van ALLE activiteiten (en dus ook uitgaven en inkomsten va n v erh uu r, ba rom ze t en activ iteiten ), m aar ne em t m en w el de volledige exploitatiekosten
van het vijfde jaar op, dan ontstaat een "tekort" van bijna 88.000 gulden. Dit bedrag moet worden
"verdiend" uit d e v erh uu r va n p op -oe fen ruim tes, opslagkasten, verhu ur van k antoor- en cu rsusruimtes, van zalen, van p ro d u ctieruimtes en ateliers, sponsoring, subsidies en bijdragen van
derden, de ba rom ze t en activ iteiten . D e n oo dz aak va n e en be drijfs m atig e m an ier v an w erk en is
eerder in d it stuk aan de orde geweest. Dat uit zich langs deze weg wederom en dit maal gekwantificeerd. W enst de politiek de nieuwe Box een basis te geven waarbij geen gelden uit verhuur,
baromzet en activiteiten nodig zijn om de exploitatie rond te krijgen (e en opze t w aa rbij a lle
kosten door subsidie worden gedekt, ongeacht het activiteitenniveau) dan za l de gemeente meer
m idd elen be sch ikb aa r m oe ten stelle n d an zij nu dire ct o f ind irec t do et.
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9.

IMPLEMENTATIE EN OVERGANG

D e activiteiten die moeten wo rd en ondernomen om te komen van de huidige naar een toekomstige
"Box" zijn ve lerle i; teve el o m in d it strategische plan te b en oe m en . W el zijn e e n aantal aspecten van
gro te be tek en is vo or d e sla ag ka ns en . H et N ederlands gezegde "de eerste klap is een daalder waard"
is ze ke r va n to ep ass ing op de ov erg an gs situa tie w aar in d e B ox ve rke ert.
Bestuur en d irectie
In situaties wa arin een wa re ko ersw ijzigin g (q ua activ iteiten , pu blie ks gro ep en , pe rso ne el, org an isatie
en werkwijze) te weeg moet worden gebracht zijn andere managem entvaardigheden ve reist d an in
de om stan dig he de n v an een lop en de org an isatie . H et lijkt d an oo k v ersta ndig het management in de
opstartfase met een interim-directeur in te vullen, bijvoorbeeld gedurende een jaar. Eén van zijn/haar
taken is het w erven , selecteren e n vo ordra gen van een o pvo lger.
(Een deel van) Het interim bestuur van de oude B ox w ordt de eerste Raad van Toezicht (RvT) van
d e nieuwe stichting. Haar belangrijkste taak zal zijn de overgangsperiode in goede banen te leiden.
D e vraa g is: m oe t er ee rst ee n ste rk, e en de finitie ve , Ra ad va n T oe zich t w ord en ge form ee rd, voordat
er een inte rim -dire cteu r w ord t aan ge steld , of k an de rou te o ok an de rso m w ord en be w an de l. D e
interim-directeur zou behulpzaam kunnen zijn bij het voorbereiden van nieuwe statuten, de bestuu rsstructuur en de bestuurlijke organisatie. Tevens kan hij/zij een rol spelen in de werving van eve ntuele led en vo or d e R vT . D e k w estie va n d e v olg ord e is e ige nlijk ee n "kip of e i pro ble em ". U iteind elijk
gaat het er om dat beide in samenwerking de startfase vormgeven.
Taken van de tijdelijke directie:
- bouwt de interne organisatie op:
- nieuwe stichting(sstatuten) voorbereiden of hij/zij formuleert wijzigingen van de huidige;
- v o o rstellen v oo r v ern ieu w in g v an b e stuurlijke struc tuur e n eve ntue el uitbre iding R vT;
- w erv ing , sele ctie, a an stellin g e n in trod uc tie v an pe rso ne el;
- w erving , selectie en v oord racht aa n he t bestuur v oor d e defin itieve directeu r;
- opbouw beheersstructuur, onder meer bestuurlijke procedures, praktische oplossingen voor
receptie/secretariaatswerkzaamh eden, opbouw van de financiële administratie et cetera;
- bereidt een financiële meerjarenraming voor de komende 5 jaar voor, onde r meer op basis van
de va stge legde jaarlijkse subsidie van de gemeente en de exploitatie-opzetten die hiervoor
werden gepresenteerd;
- maakt een stage-beleid;
- maakt een vrijwilligersbeleid;
- legt de basis voor het programm eringsbeleid;
- legt de basis voor de activiteiten in het kader van de productie-functie;
- onderzoekt en selecteert podiumaanbod, stemt dit af met de andere aanbieders in Hoogeveen;
- legt de basis voor het promotiebeleid;
- nie uw e h uiss tijl;
- segmentering van de markt; diversificatie van het aanbod;
- sam enw erkingsve rband en op pub licitair gebied m et andere aan bieders;
- maakt een "vliegende" start met de kernactiviteiten van het centrum:
- popmuziek-activiteiten, zowel de passieve als de actieve kant ervan;
- in huis halen van activiteiten die passen in een breed aanbod aan (ondersteuning van) productiemogelijkheden: zoals cursussen, workshops, exposities; door samenwerking met anderen;
- bouwt de externe organisatie op:
- legt ve rba nd en m et lo k ale in stellingen en -organisaties met name in de amateuristische kunstbeoefening;
- legt verbanden met regionale, p rovinciale en landelijke organisaties, die (het ontwikkelen van)
het podium- en productie-aanbod kunnen ondersteunen.
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Personeel
E r zal het nodige gevraagd worden van de inzet van alle betrokkenen. Die inzet is alleen te realiseren als iedereen voor d e v olle honderd procent achter de nieuwe doelstellingen, functies, gekozen
publieksgroepen en werkwijzen staat. Tevens moet een ieder overtuigd zijn van de mogelijkheden
de do elen da ad w erk elijk te rea liseren, met de beschikbare middelen. De kw aliteit en inzet van het
personeel bepaalt in hoge mate het functioneren van de nieuwe Box . Het ce ntru m gaat an dere
functies vervullen, gericht op bredere publieksgroepen en zal op een andere, meer bedrijfsmatige,
man ier (m oe ten ) w erk en . D at ste lt eise n a an ied er p erso ne elslid ; eise n d ie n iet n oo dz ak elijke rw ijs
samenvallen met die voor een medewerker van een open jongerencentrum. Ook w ordt het functioneren van het centrum bepaald door de mate waarin Raad van Toezicht, directie en overig personeel
een eenh eid, een team vorm en. Vandaar dat het aan te bevelen is dat de interim-directie een nieuw
team sam enstelt met functionarissen die de breuk met het verleden markeren en/of die deze daadw erk elijk v orm w illen e n k un ne n g ev en .
Start-activiteiten
Ten aan zien va n d e ac tiviteite n d ie h et ce ntru m ga at o nd ern em en is ee n z ek ere fase ring aan te
duiden. Het is belangrijk in korte tijd ee n h oo g a ctiv iteiten niv ea u te be reik en . D at is z ow el u it
pro m otio ne le overwegen van groot gewicht, als voor de motivatie van med ewerkers, de mogelijkheid tot het werven van vrijwilligers, sponsoren en andere financieringsbronnen voor activiteiten.
G estart zo u mo eten worden met de uitbouw van de popm uziekactiviteiten, die imm ers een specifiek
aa nd ac htste rrein is. Daarmee bereikt men zowel jonge als oudere publieksgroepen. In de periode dat
het cen trum dic ht is kan gew erkt w orde n aan de jaarp rogra m m ering e n de voo rbereidin g va n an dere
popmuziek-activiteiten. M et d ez e p rofile ring krijg t he t cen trum va na f de start e e n plaats in het
ge he el d er v oo rzie nin ge n te n b eh oe ve va n d e am ateu rku ns t.
In dezelfde periode zou gewerkt moeten worden aan snel te realiseren aanbod op ande re te rre inen;
mog elijkheden daarvoor bieden samenw erkingsverbanden met andere aanbieders ten behoeve van
de am ateu ristisc he ku ns tbe oe fen ing zo als C K V en he t be sch ikb aa r stelle n van accomm odatie aan
derden.
E en derd e as pe ct b etre ft de inste lling va n e en ruim te als "in loo pc en trum "; h et ce ntru m m oe t zich tbaar en merkbaar een grotere openstelling hebben dan op dit mom ent. Geïnteresseerden in het
act ie v e of p assieve podium- en productie-aanbod moeten ter plekke informatie kunnen krijgen en
and ere (potentiële) beoefenaren kunnen ontm oeten. Daar legt men oo k contacten met mensen
waarmee men sam en een p ro d u ctie kan m ake n, een ban d ka n vo rm en, een projec t kan b eginn en. In
het inlo op ce ntru m w ord en vra ag en aan bo d v an actie ve be oe fen are n m et elk aa r ve rbo nd en . A ls
eerste, concrete, activiteit in/van het inloopcentrum kan bijvoorbeeld de muzikanten-vacature-bank
dienen. Het inloopcentrum biedt ook mogelijkheden om een vrijwilligersbestand samen te stellen.
Het po diu m aa nb od na ast d at b inn en d e popmuziek kan geleidelijk worden uitgebouw d, na consultatie van ter zake kundigen in Hooge veen, zoa ls de directie va n de Tam boe r en d iverse aa nbied ers
elders in d en lan de . D at v erg t een actie ve op stellin g v an de dire ctie. D e aa nb ied ers m oe ten ook zelf
de weg naar het nieuwe centrum leren vinden. Wel moet vanaf de n be ginne duidelijk zijn dat in het
n ie uw e ce ntr um m ee r geb eu rd da n p op m uz iek -ac tiviteiten en dat er gemikt wordt op brede groepen
actieve en pa ssie ve m uz iek ,- ku ns t en cu ltuurliefhebbers. Dat is geen kwestie van "vertellen" (c.q.
doe lgroep en), m aar va n laten z ien (c.q. co ncrete a ctiviteiten, m et we rkelijke de elnem ers).
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Cesuur
Er is ee n m om en t in d e tijd n oo dz ak elijk o m ex plicie t de bre uk m et h et v erle de n te m ark ere n.
D ez e b reu klijn zal m oe ten be staa n u it:
- tijdelijke sluiting van de Box;
- een naamsverandering;
- ee n v era nd erin g v an hu isstijl;
- ee n b estu ur " op afsta nd ", c.q . een R aa d v an To ezic ht;
- cosmetische veranderingen aan de inrichting;
- interne o pkn apb eurt (m et nam e sch ilderw erk);
- ande re naam geving zaalruimtes;
- de pu blie ks ruim te o p d e b eg an e g ron d: e en an de re, minder leeftijdgebonden inrichting (met
nam e kleu ren en m eub ilair);
- pu blic iteit bij de opening van het nieuwe centrum; onderdeel daarvan is een uitgewerkt jaarprog ram m a van d e kernac tiviteiten en een a anbo d dat via sam enw erkingsrelaties me t derden wordt
gerealiseerd.
Schuldsanering
Een be lan grijk e ra nd vo orw aa rde w aa raa n m oe t zijn v old aa n, v oo rda t de nie uw e o rga nisa tie m et zijn
werkzaamhed en start, is de sanering van de schuld van de huidige stichting Beheer de Box aan de
Stichting W elzijn sw erk . D ez e sc hu ld m ag op ge en en ke le w ijze de toekomstige exploitatie van
nieuwe Box beïnvloeden.
Een nieuwe eeu w in
Het gem een tebestuu r zo u in haar besluitvorming mo eten neerleggen dat het huidige subsidiebedrag
per jaar , vo or ie de r de r ko m en de vijf ja ren (19 97 t/m 20 01 ), be s c hikbaa r w ord t ge steld . D e su bs idie
zou niet per afzo n derlijk jaar op basis van de cijfers van dat ene kalenderjaar moeten worden
afgerekend, maar na een langere periode. Dat geeft de organisatie de mogelijkheid de aanloopperiode daadwerkelijk vorm te geven en ge dure nde langere tijd consequent te werken aan de opbouw van
een activiteitenpakket en een klantenkring.
Aan de nieuwe stichting dient een verplichting te w orde n opgelegd tot inhoudelijke verslaglegging
na afloop van ieder (theater-) seizoen. Deze verslaglegging geschiedt op van tevoren door de
g emeentelijke ov erh eid va stge leg de asp ec ten en m oe ten de ze lfde zijn als d e p un ten w aa rop na vijf
jaar het totale functioneren van het vernieuwde c e ntru m za l w o rden geëvalueerd. Zo kan de ontwikkeling doo r de jaren heen worden ge vo lgd en ka n w ord en be oo rde eld of e r co ns isten t be leid is
gevoerd. B ij he t so or t ge ge ve ns vo or de ze ve rsla gle gg ing kan worden gedacht aan een overzicht van
de verschillende activiteiten, een indeling van activiteiten naar de kernfuncties, aantallen bezoekers/deelne m ers per activiteit, kenmerken van bezoekers/deelnemers (herkomst, leeftijden, frequentie van deelname et cetera), verdeling van activ iteiten o ver d e versc hillende m uziek - en cu ltuursoo rten, beschrijving van externe relaties, van verloop en succes van samenwerkingsprojecten. Naast de
inhoudelijke verslaglegging zou de verplichting moeten worde n opgelegd tot financiële verslagleggin g, v ia d e in die nin g v an een jaar rek en ing m et ac co un tan tsve rkla ring .
Evaluatie aanloopperiode
N a een pe riod e v an vijf jaar is he t m om en t aan ge bro ke n te ev alu ere n o f de nie uw e B ox ge w ord en is
wat de po litiek e r va n v erw ac htte . O m die ve rw ac htin ge n z o o bje ctief m og elijk e n in he t op en ba ar te
kunnen toetsen is het noodzakelijk van te voren helder te omsc hrijve n o p g ron d v an w elk e cr iteria
een positief of negatief oordeel wordt geveld. Er moet worden om schreven aan welke eisen uiteindelijk moet worden voldaan wil er sprake zijn van voortzetting van de B ox als p odium- en productievo orz ien ing. Naast de formulering van openbare, objectieve en toetsbare criteria moet van te voren
eveneens de w ijze wa arop en d oor w ie ee n oordeel wordt geveld zijn omschreven. De evaluatie kent
kwantitatieve aspecten (bijvoorbeeld aantallen activiteiten en deelnemers) en kwalitatieve aspecten
(kw aliteit en breedte van het podiumaanb od; breedte en gevarieerdheid van het aanbod binnen de
prod uctie-fun ctie).
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Bijlage 2. DE OPDRACHT
Stratégisch beleidsplan
M et opz et is geko zen voo r een o nde rti te l va n dit b ed rijfsp lan w aa rin h et v oo rvo eg sel strategisch
vo ork om t. Daarmee wordt aangegeven dat in h et p lan met name de wisselwerking en de relaties
tussen de Box en de omg eving worden ge(her)definieerd: welke functies vervult zij in het geheel van
de voorzieningen, op welk e p u blieksgroepen en categorieën deelnemers richt zij zich, hoe verhoudt
zich dat tot de functies van andere aanbieders, hoe past het in jongerenbeleid van de gemee ntelijke
overheid, m aa kt h et o nd erd ee l uit v an he t cu ltuurbeleid en zo ja op welke wijze. Kortom: een
strategisch bedrijfsplan geeft eer st en vo ora l an tw oo rd o p e en vra ag die in h et o rga nisa tiek un dig
jargon op z'n eng els w ord t ge steld : "what bu siness are we in". In dit plan zijn zowel de strategische,
als de belangrijkste organisatorische aspecten van het toekom stige centrum u iteengezet. Deze dienen
als aanwijzingen en randvoorwaarden voor de verdere concretisering van de plannen, ofwel de meer
gedetailleerde organisatoris ch e en op era tion ele p lan nin g v an he t toe ko m stige "b ed rijf", d oo r dire ctie
en bestuur. Dit sluit ook aan bij de rolverdeling tussen overheid en particulier initiatief. De eerste
gaat niet op de stoel van de laatste zitten, maar geeft uitdrukkelijk wel de kaders aan.
Algemeen doel van de opdracht
M et het uitwerken van een bedrijfsplan diende een concreet toekomstperspectief voor de m iddellange en lange termijn te worden geschapen voor de accom mo datie die bekend staat als "de Box".
Het bedrijfsplan moest inzichtelijk maken of, en zo ja op welke wijze, onder welke (rand -) voo rwaarden, m e t w elke inhouden, middelen en menskracht, "de Box" kan worden uit- of omgebouwd
tot een centrum v oor cultuur & m u ziek in brede zin, voor uiteenlopende publiekscategorieën
w aaron der d e hu idige d oelgro ep(en ).
Opdrachtgever
D e op dra ch tge ve r w as d e g em ee nte lijke o ve rhe id van Hoogev een. De contacten tussen de gemeentelijke ove rheid e n de uitvoe rder van de opdracht zijn vooral verlopen via functionarissen van de
Sec tor Onderw ijs, Sociale Zaken en W elzijn, afdeling Cultuur en Welzijn. Hierin is onder m eer d e
voortgang bewaakt en waar nodig ondersteund.
Planning in (de) tijd
D e werkzaamhed en zouden volgens de oorspronkelijke offerte een aanvang nem e n op m aandag
22 juli 1996. Uiterlijk op vrijdag 18 oktober 1996 moe s t dan h et b ed rijfsp lan aan de ge m ee nte
Hoogeveen worden opgeleverd. De start werd echter bijna zes weken uitgesteld in verband met de
vereiste toestemm ing een extra bedrag uit te trekken voor een extern adviseur. De opleverdatum kon
daarentegen uitein de lijk slechts twee weken worden opgeschoven. Deze verkorting van de periode
met vier weken heeft met name gevolgen gehad voor de mogelijkheid tot terugkop peling van
uiteenlopende meningen, opvattingen en voorlopige bevindingen.
De belangrijkste werkzaamheden
- bestudering van d o cu m entatie-materiaal, zowel van de Box (-gebruikers), als van de gemeentelijke
overheid: be leid sn ota 's, w erkplannen, jaarverslagen, jaarrekeningen en dergelijke. Gekeken is ook
naar publicaties over en/of van vergelijkbare centra in den lande;
- gesprekken m et d e Stichting de Box, Stichting Soundlift, Stichting Welzijnswerk, Cultureel
Centrum de Tamboer, Gem eenschappelijke M uziekschool, Centrum Kun stzinnige Vorming, de
pro vin ciale organisa tie Instituut Kunst en Cultuur Drenthe en gesprekken met ambtenaren van de
afdeling Cultuur en Welzijn;
- een bijeenkomst van voornoemde gesprekspartners, waarin de voorlop ige uitw erk ing ter sp rak e is
ge bra ch t;
- een informele Comm issie Welzijn;
- schrijven van het plan: uitwerken van voorlopige adviezen en opvattingen m et b etrekking tot de
verschillende elementen van het bedrijfsplan, op grond van de gesprekken en deskundigheden en
inzichten van het onderzoeks- en adviesbureau;
- financiële onderbouwing van het centrum.

