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Bestuursverslag 2019 
 

2019 was om een bijzonder jaar voor de stichting Ondersteuning Livemuziek Wageningen, 
in de volksmond beter bekend als Wageningen Live. Voor we kort ingaan op de activiteiten 
van het afgelopen jaar willen we echter eerst stil staan bij een groot verlies voor de 
stichting. 

Op 9 februari 2019 overleed Maarten Hack, voorzitter van Wageningen Live, bevlogen 
ondernemer, drijvende kracht achter LoburgLive, het podium van Loburg en katalysator 
voor vele initiatieven die bijdroegen aan de levendigheid van Wageningen in het algemeen 
en de popcultuur in het bijzonder. Hij stond ook aan de wieg van popupop, een plan waar 
hij vanaf het eerste moment in geloofde en zich hard voor maakte op alle vlakken. Als 
coach stuurde hij onze organisatie aan om te komen tot een uitvoerbaar projectvoorstel, als 
ondernemer durfde hij zijn steun openlijk uit te spreken, als netwerker wist hij belangrijke 
spelers aan tafel te krijgen, als gewaardeerde Wageninger kende hij de weg in het politieke 
landschap en zorgde hij ervoor dat zoveel verschillende puzzelstukjes op het juiste 
moment en de juiste plek gelegd werden. Zou je hem over al deze zaken aanspreken, dan 
zou hij het wegwuiven als onbeduidend. We spreken hem bij deze eenmalig postuum 
tegen: het was verre van onbeduidend en het leidde tot voor onze stichting tot de start van 
een bijzonder initiatief. 

popupop, van plan naar project 

De eerste contouren van goedkeuring kwamen op 11 februari - twee dagen na het 
overlijden van Maarten - toen de raad groen licht gaf voor een nadere uitwerking van onze 
plannen. In de daaropvolgende maanden werkte de stichting nauw samen met 
medewerkers van de gemeente Wageningen om een goed projectvoorstel met realistische 
begroting uit te werken. 

Het resultaat mag er zijn. Eind november was de toekenning van 75.000 euro per jaar voor 
2020 en 2021 een feit, aangevuld met een opstartsubsidie van 40.000 euro en de 
toezegging van 100.000 euro per jaar voor de periode 2022-2023 na een evaluatie van de 
resultaten uit de eerste twee jaren. 

Reden temeer om trots te zijn op het resultaat en dat bij deze op te dragen aan de man 
zonder wie popupop met de officiële goedkeuring van ons voorstel op 26 november 2019 
nooit het daglicht zou hebben gezien. 

De weg werd al in 2018 ingezet. Na het vastlopen van het burgerinitiatief om van het oude 
postkantoor in de stad een plek voor popmuziek te maken en het wegvallen van stichting 
Eugeia als mede initiatiefnemer, nam Wageningen Live met Maarten nog als voorganger in 
zijn eentje de handschoen op en beloofde het nieuwe college een plan te maken binnen de 
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financiële ruimte die met name de PvdA in het coalitie-akkoord had gecreëerd voor een 
pop initiatief. 

Jazz in Wageningen en Bluesroute 

Net als voorgaande jaren ondersteunde Wageningen Live ook in 2019 twee al lang 
lopende Wageningse muziekevenementen, zowel met organisatorisch advies als in 
financiële zin. Aanvullend hebben we voor de Bluesroute meegedaan aan Rabobank 
Clubsupport actie en voor het festival die ruim duizend euro extra budget opleverde voor 
het evenement. 

Bestuur en verantwoordelijkheid: grote veranderingen 

Vooruitkijkend zal 2020 zeker ook een memorabel jaar worden voor onze stichting. Met de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van popupop neemt niet alleen de morele maar 
ook de financiële verantwoordelijkheid enorm toe.  

Vooruitlopend op die verantwoordelijkheid is Ron van der Sterren eind 2019 teruggetreden 
als bestuurslid om per 1 januari 2020 als projectcoördinator popupop uitvoerend de 
verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen. 

Na het overlijden van Hack, heeft Bastiaansen als waarnemend voorzitter de taken 
waargenomen. Sjaak Driessen is per 1 december toegetreden als nieuwe voorzitter. We 
prijzen ons gelukkig met een waardige en zeer kundig opvolger, die goed aansluit op de 
nieuwe rol die we als stichting in het Wageninges culturele veld krijgen als 
verantwoordelijke voor de uitvoering van het popupop plan.  

Zowel secretaris als penningmeester hebben aangegeven in 2020 ruimte te willen maken 
voor vers bloed in de organisatie. Aanvullend op de komst van Driessen en de nieuwe 
uitgebreide verantwoordelijkheid zal 2020 dan ook in het teken staan van die verversing 
en aanvulling van het bestuur. 

De samenstelling van het bestuur was in 2019 alsvolgt: 

● Maarten Hack, voorzitter (1-1/9-2-2019), 
● René Bastiaansen, waarnemend voorzitter (10-2/30-11-2019), 
● penningmeester (1-1/31-12-2019), 
● Sjaak Driessen, voorzitter (1-12/31-12-2019) 
● Theo de Bruijn, secretaris (1-1/31-12-2019) 
● Ron van der Sterren, bestuurslid (1-1/30-11-2019) 
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Jaarrekening 2019 Stichting Ondersteuning Live 
Muziek Wageningen 
 
handelend onder Wageningen Live 
Gevestigd te Sleedoornplantsoen 5, 6706 CB Wageningen 

Rapport inzake de Jaarrekening 2019 
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Balans per 31 december 2019 

 

31-12-2019 

Activa Passiva 

Bank € 39.620,42 Eigen vermogen € 
27.161,67 

Te betalen BTW Q4 €   5.163,= 

Te ontvangen BTW-suppletie €       115,50 Crediteuren €   7.411,25 

Totaal € 39.735,92 Totaal € 39.735,92 

 

31-12-2018 

Activa Passiva 

Bank € 2.598,96 Eigen vermogen € 
2.474,96 

BTW suppletie 2018 €    115,50 

Te ontvangen BTW Q4 €    426,00 Crediteuren €     665,50 

Totaal € 3.140,46 Totaal € 3.140,46 
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Winst-en-verliesrekening 2019 (gecomprimeerd) 
Inkomsten  
Subsidie´s en Sponsoring €35.910,74 
BTW afronding -€        0,35 
 
Kosten 
Bluesroute  € 1.274,30 
Jasper Somsen Invites €    800,= 
Kosten Popupop € 9.030,= 
 
Overige kosten €         0,00 
 
Bankkosten €     119,38 
 
Totaal kosten € 11.223,68 
 
Winst € 24.686,71  
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Toelichting Winst-en-verliesrekening  
Subsidie´s en sponsoring  
Deze bestaat uit: 
Sponsoring Affligem Bluesroute 2019 €    2.000,= 
Rabobank Clubsupport (Bluesroute 2020) €       852,89 
Gemeente Wageningen (opstart Popupop) € 33.057,85 

Totaal € 35.910,74 
 
Resultaat Bluesroute 2019 
Sponsoring Affligem  € 2.000,= 
Kosten € 1.274,30 
Resultaat €    725,70 
 
Noot: 10% van sponsoring geldt als vergoeding voor Wageningen Live. 
 
Jasper Somsen Invites € 800,= 
 
Het betreft hier de ondersteuning van 4 optredens in Loburg van Jasper Somsen in het 
kader van ¨Jasper Somsen invites¨. Overige sponsoren zijn Loburg (€ 800,=) en Jazz in 
Wageningen (€ 800,=). Het bedrag van Wageningen Live wordt gefinancierd uit het 
overgebleven bedrag van de subsidie Woetstok 2018. 
 
Resultaat Popupop 2019 
Subsidie Gemeente Wageningen € 33.057,85 
Af: Factuur Stunst  €   3.000,= (Vergoeding Ron van der Sterren) 
Af: Facturen Kakapo licht en geluid €   6.030,= (Voorbereidingen licht en geluid) 

Resultaat € 24.027,85 
 
Toelichting 
In 2019 heeft de Gemeenteraad van Wageningen de plannen van Wageningen Live 
goedgekeurd inzake ¨Popupop¨. Hiertoe heeft Wageningen Live in 2019 een bedrag van € 
40.000,= incl. BTW (€ 33.057,85 excl. BTW) van de Gemeente Wageningen ontvangen 
om een en ander op te starten en voor te bereiden. 
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Toelichting Balans per 31-12-2019 
Banksaldo 
Het betreft hier het saldo per 21-12-2019. 

Te ontvangen BTW-suppletie 
Het betreft hier de BTW van een factuur uit 2018 welke abusievelijk niet was verwerkt in 
2018. Dit werd duidelijk bij de opmaak van de jaarcijfers 2019. De factuur is betaald in 
februari 2019. Er is in 2019 geen suppletie aangevraagd, vandaar dat deze post nog open 
staat. De jaarcijfers 2018 zijn hiertoe gecorrigeerd.  

Crediteuren 
Het betreft hier 3 openstaande facturen te weten: 

Naam Datum factuur Bedrag (incl. BTW) 
● ProPress 28-12-2019 €    114,95  
● Kakapo 30-12-2019 € 3.666,30  
● Kakapo 30-12-2019 € 3.630,=  

 
Te betalen BTW 
Het betreft hier de te betalen BTW over Q4 2019 
 
Eigen Vermogen 
Verloop eigen vermogen ziet er als volgt uit: 

Vermogen per 31-12-2018 €   2.474,96 
Winst 2019 € 24.686,71 
Vermogen per 31-12-2019 € 26.161,67 

Toelichting 
De winst is toegevoegd aan het Eigen vermogen. Dit vermogen is grotendeels bestemd 
voor activiteiten in 2020: 

● Voorbereiding en opstart Popupop: circa € 24.000 
● Sponsoring Concertenreeks ¨Jasper Somsen invites¨: € 800,= 
● Bluesroute 2020: circa € 850,= 
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