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1.0 INLEIDING
Het jaar 2018 is het tweede jaar dat viel binnen de periode van het Kunstenplan 2017 – 2020 en
kan gekenmerkt worden als een enerverend en veelbewogen jaar voor de gehele organisatie,
waarin essentiële veranderingen plaatsvonden als gevolg van een proces dat al midden 2017 werd
ingezet.
Dat proces vond zijn oorsprong in een turbulente periode, waar een aantal cruciale wijzigingen in
het personeelsbestand plaatsvond, prominente medewerkers vertrokken en de toenmalige
directeur ging, in onderling overleg, de functie vervullen van artistiek coördinator, omdat dat beter
aansloot bij zijn vaardigheden en interesses. Er ontstonden echter achterstanden in de voortgang
van diverse projecten en ook de dagelijks werkzaamheden hadden daaronder te leiden.
Daarbij kwam dat ook de gemeente Den Haag zich zorgen maakte over de toekomst van het
Haags Pop Centrum en vooralsnog slechts voor de jaren 2017 en 2018 subsidie toezegde, en een
aantal voorwaarden verbond aan het verstrekken van subsidie voor de daarop volgende twee jaar.
Het werd hoog tijd om de situatie kritisch te beschouwen en te bezien waar er vernieuwingen en
verbeteringen konden worden aangebracht om het tij te keren. Daartoe werd een interim directeur
aangetrokken, die daar samen met het voltallige personeel mee aan de slag ging.
Met hulp van een extern bureau werden dit afgelopen jaar verschillende brainstormsessies belegd,
en werd een vergelijkbare organisatie bezocht. Er is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe
toekomstvisie, er werden ideeën voor de verbetering van het imago en visuele identiteit
aangedragen en er werden verbeteringsvoorstellen voor het gebouw opgesteld.
De meest ingrijpende actie waar iedereen achter stond en die ook daadwerkelijk direct kon worden
uitgevoerd, was de naamswijziging van Haags Pop Centrum naar Popradar Den Haag, als teken
naar buiten toe dat er een nieuw elan in de organisatie was ontstaan en om beter te laten zien
waar de organisatie mee bezig is.
Het bleek mogelijk in een relatief korte tijd een verandering teweeg te brengen in het denken en
handelen binnen de organisatie, vooral te danken aan de grote inzet en positieve houding die een
ieder, die bij het proces betrokken was, liet zien. Die veranderingen hadden ook hun weerslag bij
externe partijen en stakeholders, die sterk positief reageerden op de ingezette koers .
Ook de gemeente Den Haag was dusdanig tevreden over de gehele aanpak en de resultaten van
alle in 2017 en 2018 uitgevoerde activiteiten, dat goedkeuring werd gegeven aan continuering van
de subsidie voor de jaren 2019 en 2020.
2018 kan dan ook worden beschouwd als een overgangsjaar waar binnen de organisatie vooral
gewerkt is aan het maken van plannen en ideeën voor een nieuw imago en een nieuwe identiteit,
zonder daarbij de primaire taken uit het oog te verliezen: het exploiteren van het grootste
oefencentrum van de regio en het bieden van alle denkbare faciliteiten en ondersteuning op het
gebied van musiceren, (lokale) verbinding en talentontwikkeling.
De grootste uitdaging voor 2019 en verder is het uitbouwen van de plannen in 2018 opgesteld en
de uitvoering daarvan. Daarbij zijn drie speerpunten te onderscheiden.
Het belangrijkste speerpunt, verbonden aan de vernieuwingsslag, is het verder uitwerken van de
ideeën en de verbeteringsplannen voor het gebouw, de oefenruimtes, de Radar Zaal, het Radar
Café en de daarmee samenhangende optimaliseringsacties, het schuiven met ruimtes en het
opnieuw inrichten ervan.
Als tweede speerpunt geldt de verdere uitbouw van Popradar Music Support, het platform waar
talentvolle Haagse muzikale acts kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning.
Het derde speerpunt betreft de afronding van de identiteitsvernieuwing, het doorvoeren van de
huisstijl op alle gebieden, het logo en de website.
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2. PERSONEEL EN ORGANISATIE
2.1 Algemeen
Popradar Den Haag
Burgemeester Hovylaan 12
2552 AW Den Haag

Postbus 53400
2505 AK Den Haag

Popradar © is een geregistreerde merknaam van Stichting Haags Pop Centrum
info@popradar.nl
www.popradar.nl
KvK nummer 41153795
2.2 Samenstelling bestuur 2018:
Rob van Eijkeren
Carola van Paassen
Arjen Petri
Ed de Bruyn Kops
Sabine van Meeteren
David Rietveld

voorzitter
penningmeester
secretaris (treedt af per 1 juli 2019)
algemeen
algemeen
algemeen (tot 1 februari 2018)

2.3 Samenstelling Personeel
Popradar Den Haag had 13,3 FTE aan personeelsplaatsen in 2018.
Er waren in totaal 25 medewerkers in dienst, waarvan de meesten een parttime werkverband
hebben. Voor een uitgewerkt overzicht van de invulling van de verschillende functies zie de bijlage.
Vanwege langdurig ziekte van de artistiek coördinator zijn extern medewerkers voor een langere
periode ingehuurd om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Voorts werkten er een scala aan vrijwilligers mee om alle geplande activiteiten en dagelijkse
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Vooral bij de wekelijkse podiumavonden in het Radar Café werd een groot beroep gedaan op
vrijwilligers, die als barmedewerkers en geluidstechnici aan de slag gingen.
Wij voeren personeelsbeleid in het kader van een eigen ArbeidsVoorwaarden Reglement (AVR),
waarin onder meer zaken als arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en inspraak zijn geregeld.
2.4 Doelstelling
Popradar Den Haag (Popradar) is sinds september 2018 de naam van de organisatie die tot dan
toe bekend stond als het Haags Pop Centrum (HPC). Popradar zet zich als organisatie al 34 jaar
(sinds 1985) in voor popmuzikanten in haar stad door middel van het faciliteren van oefenruimtes
en materiaal, het aanbieden van advies en netwerk, het organiseren van evenementen, workshops
en showcases en het aanbieden van de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor lokaal
toptalent.
Popradar heeft ten doel de beoefening van de popmuziek te bevorderen, door het scheppen van
faciliteiten voor, en het behartigen van de belangen van de beoefenaars van de popmuziek. Het
werkgebied van Popradar is ’s Gravenhage en omstreken.
De organisatie tracht dit doel te bereiken door:
a. het beheren van een Haags pop- en oefencentrum waarbinnen de popbeoefening door
amateurs voorrang geniet boven de (semi) professionele popbeoefening
b. het organiseren en bevorderen van popmuziek uitvoeringen
c. het ondersteunen en activeren van popmusici, zowel individueel als in groepsverband
d. het samenwerken met andere instellingen, die (mede) op het terrein van het
muziekgebeuren werkzaam zijn
e. het verrichten en bevorderen van alle overige activiteiten, die op enigerlei wijze voor de
verwezenlijking van het doel van de stichting, direct of indirect, van belang kunnen zijn
Bij Popradar werken bevlogen mensen die samen hun kennis en expertise inzetten vanuit hun
passie voor muziek.
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2.5 Identiteitsvernieuwing
2018 was een veelbewogen jaar met grote veranderingen voor het toenmalige HPC. Zoals in de
Inleiding (zie 1.0) al werd geschreven is het vernieuwingstraject midden 2017 gestart, en is het
proces het afgelopen jaar samen met de gehele organisatie voortgezet. Een uitvoerige
onderzoeksenquête onder de doelgroep en stakeholders over de uitstraling, identiteit en naam van
het HPC bevestigde het vermoeden van een institutionele uitstraling. De naam deed meer denken
aan een computerwinkel en voor de doelgroep was het onduidelijk wat de taak van het HPC
precies was, mede omdat de naam sterk verwees naar een locatie.
De behoefte aan facilitering en ondersteuning is verschoven naar een generatie waarin de DIY
(do-it-yourself) methode de norm is, wat vroeg om een andere benadering en aangescherpte visie.
Daarbij hoorden een nieuwe naam en een nieuwe uitstraling.
Op 12 september 2019 werd tijdens een druk bezochte persbijeenkomst de naam Haags Pop
Centrum gewijzigd in Popradar Den Haag, inclusief een compleet nieuwe uitstraling. Deze nieuwe
uitstraling ging gepaard met een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een compleet vernieuwde
website.
De naamswijziging kreeg veel media-aandacht, en ook tijdens een speciaal voor de gelegenheid
belegde bijeenkomst voor alle stakeholders van Popradar en overige betrokken instellingen werd
het gepresenteerde vernieuwingstraject en de naamswijziging met grote instemming en
waardering door zowel de popsector als het publiek ontvangen.
Popradar straalde direct uit geen instituut, maar een open organisatie te zijn, die met de lokale en
nationale popsector samenwerkt. Zo zorgen we voor een levendige en diverse Haagse popscene
door muzikanten, coaches, boekers, producers, publiek, beleidsmakers, initiatiefnemers en
poporganisaties met elkaar te verbinden.
De naamswijziging werd gebruikt om de Haagse Popweek met een nieuwe visie opnieuw in de
markt te zetten en om de nieuwe naam Popradar bij het publiek te laten landen. Nog steeds stond
de spotlight tien dagen lang op Haags opkomend muzikaal talent, maar dit jaar stond ook
talentontwikkeling centraal. Muzikanten konden iedere dag deelnemen aan verschillende
seminars, workshops, masterclasses en netwerkmeetings, aangeboden door het vernieuwde
Popradar Music Support. De periode tussen de naamswijziging en de Haagse Popweek is
optimaal ingezet om iedereen te laten wennen aan de nieuwe naam (zie ook 5.2 Haagse
Popweek).
2.6 Sociale en leerwerkfunctie
Naast het feit dat Popradar in 2018 25 betaalde krachten in dienst had, en een beroep kan doen
op ruim 60 vrijwilligers, is Popradar ook een leer- en werkplek voor vooral jongeren en studenten.
Van een middelbare school sociale stage tot en met MBO en HBO studies. Ook het afgelopen jaar
zijn twee leer- en werkplekken ingevuld door stagiairs van de Haagse Hogeschool en het
Mondriaancollege.
Daarnaast hebben vier personen met behoud van uitkering uiteenlopende werkzaamheden
uitgevoerd. Veelal ging het hierbij om logistieke taken en technische ondersteuning.
2.7 Cultureel ondernemerschap
Het door Popradar in 2e instantie aangescherpte beleidsplan 2017 – 2020 is door de
Adviescommissie als positief beoordeeld. Zo vond men de aannames rond het cultureel
ondernemerschap “realistisch”. Voor onze organisatie was dit een steun om de voornemens in
2017 in daden om te zetten.
Wij geven hier een beknopte weergave van de initiatieven op dit vlak.
Een effectievere exploitatie van het Popradargebouw is het eerste punt. We zitten midden in deze
operatie. We hebben het hier over onder meer de Radar Zaal en de kapel. De zaal wordt in het
weekend in gebruik genomen door verenigingen en stichtingen op het vlak van toneel, zang, dans
e.d. maar er vinden ook particuliere feesten plaats, vooral ten behoeve van de direct omwonenden
en wijkbewoners.
Na een interne verhuisoperatie tussen twee muziekverenigingen is in 2018 de Radar Zaal ook op
de vrijdagavond beschikbaar gekomen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt en de
vrijdagavond werd vrijwel moeiteloos volgeboekt, waardoor een hogere omzet kon worden bereikt.
Over het gebruik van de kapel worden vanaf medio 2019 onderhandelingen gestart om de ruimte
deels vrij te krijgen voor ander gebruik dan opslag en verenigingsactiviteiten.
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Die onderhandelingen zijn onderdeel van een grotere vernieuwingsaanpak, waarbij de eerste
stappen zijn genomen om een zo optimaal mogelijke situatie te bereiken en een efficiënter gebruik
van ruimtes te verkrijgen. De gemeente ondersteunt dit initiatief (zie ook 3.5).
Voorts willen wij met de exploitatie van het gebouw niet alleen maar een verhuurder zijn van
oefenruimten. Popradar levert met haar team de muzikanten meer en meer ondersteuning in
muzikaal, technisch en programmatisch opzicht. De partners die in het Popradargebouw zijn
gehuisvest spelen hierin ook een grote rol, zoals Ready To Play, de Drumschool Stefan van de
Brug en de HollandSpoor GeluidsStudio.
Door dit plus-pakket onderscheidt Popradar zich van andere aanbieders van oefenruimten in onze
regio. Dit pakket wordt verder geoptimaliseerd.
Wij hebben in 2016 met de gemeente afgesproken dat Popradar zich vooral bezig houdt met de
door haar benoemde kerntaken. Dit wil zeggen dat wij niet meer meewerken aan festivals,
projecten e.d. die niet kostendekkend zijn. Uiteraard blijven wij dergelijke initiatieven wel facilitair
ondersteunen, onder meer door het verstrekken van backlines, gratis of tegen een geringe
vergoeding en het leveren van vrijwilligers.
In 2018 is op deze wijze geopereerd, en zijn wij in goed overleg tussen betrokken externe partners
en onze medewerkers met deze verschuiving van taken doorgegaan. Parallel aan de oriëntatie
hierover liep de ombouw van de interne organisatie.
Een initiatief dat deze aanpak ook opleverde is om aan de marketing van Popradar nieuw elan te
geven (zie ook 2.5). Een gespecialiseerd bureau op het gebied van “marketing en merken” is
daartoe ingehuurd. Het gaat hierbij om de uitstraling naar onze klanten en stakeholders op een
aantal vlakken te verbeteren. Daarmee kan Popradar zich effectiever bewegen op de markt van
o.a. huur/verhuur en vraag/aanbod. Deze rol wil Popradar als professionele organisatie graag
waarmaken. De medewerkers zijn vanaf het begin bij deze omslag betrokken.
Nieuwe inzichten leiden ook weer tot nieuwe initiatieven. Een voorbeeld hiervan is om bepaalde
aspecten van het Radar Café anders te doen. De verkoop is effectiever opgezet en zal een
exploitatieverbetering tot gevolg kunnen hebben.
Weer terug naar de voornemens uit 2017. Een oogmerk is om meer fondsen en private middelen
te genereren. Ook in 2018 is daaraan gewerkt en hebben wij bijdragen mogen ontvangen van
Fonds 1818, Stichting Boschuysen, Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds Podiumkunsten voor
een bedrag van circa € 14.000 (zie ook 8.0 en de jaarrekening 2017). Een en ander is minder dan
wij hadden begroot en gewenst. Wij blijven ons echter ook in het vervolg focussen op verhoging
van eigen inkomsten.
Elders in dit verslag komt het “subsidieloket” van Popradar Music Support aan de orde. De
gemeente vergeleek ons loket met dat van Stroom Den Haag en van Cultuurschakel. De
afhandeling van het grote aantal aanvragen loopt uitstekend (zie ook 4.1). Vaak komen individuele
muzikanten niet in aanmerking voor wat voor subsidie dan ook. Met Popradar Music Support is dit
oogmerk wel te bereiken.
Een ander speerpunt van cultureel ondernemerschap vormt het uitgebreide netwerk met de
samenwerkingspartners van Popradar Den Haag. Elders in dit verslag komen deze netwerken aan
de orde. Daarom een paar voorbeelden: de samenwerking met scholen en Cultuurschakel, met
oefen- en studiofaciliteiten, met de Haagse programmeurs van de diverse podia voor
muziekproducties en oefenvoorzieningen en tenslotte met de deelnemers aan het Haags Overleg
Popmuziek. Deze netwerken zijn van groot belang voor Popradar om goed te kunnen blijven
functioneren.
Een laatste punt betreft het aandacht geven aan het onderkennen van de diversiteit in de
popsector. Iedereen kent uit het verleden de Indorock scene waar veel bekende Haagse bands uit
zijn voortgekomen. Nu gaat het om nieuwe opkomende stijlen zoals crossover, urban, indierock en
wereldmuziek. Dit vraagt om nieuwe energie en nadenken hoe een en ander in een praktische
aanpak is vorm te geven.
Hierbij moet ook de multiculturele kant ervan worden betrokken. Wij kennen bij Popradar immers
ook muzikanten met een migratieachtergrond. Maar hoe zit het met de integratie van popmuziek
uit de landen van afkomst in de Haagse popwereld en met behoefte aan integratie? Deze
vraagstukken leiden wellicht tot nieuwe samenwerkingspartners en zeker ook tot nieuwe of andere
inzichten.
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3. HET OEFENCENTRUM
3.1 Het gebouw
In 2018 zijn naast het plegen van het gebruikelijke klein onderhoud een aantal belangrijke
onderhoudswerkzaamheden opgepakt. Daarbij werd gebruik gemaakt van de gelden uit de
gevormde bestemmingsreserve achterstallig onderhoud. Het betrof hier onder meer
werkzaamheden die met brandveiligheid te maken hebben,
Groot onderhoud, inclusief al het schilderwerk, aan alle buitengevels van het pand, zowel aan de
voor- als achterzijde, is geheel afgerond in 2018, het schilderwerk aan de binnenzijde,
uitgezonderd de ramen, is tegelijkertijd in eigen beheer door onszelf uitgevoerd, Deze laatste
werkzaamheden lopen nog in 2019 door in combinatie met de upgrading van het pand, waarbij in
eerste instantie de ingangspartij, de gangen en de daarop aansluitende deuren worden aangepakt.
Van binnen kan het Popradargebouw in drie delen worden ingedeeld, Popradar 1, Popradar 2 en
Popradar 3.
Popradar 1 is het oorspronkelijke oefencentrumgedeelte met naast de oefenruimtes ook het Radar
Café, en de Studio Holland Spoor.
Popradar 2 is het Muziek Centrum Loosduinen (MCL) inclusief de Radar Zaal, en in Popradar 3
bevindt zich het evenementenkantoor, de grote keuken, alsmede het educatiegedeelte, waar naast
eigen oefenruimtes ook de bandcoachingorganisatie Ready To Play en Drumschool Stefan van de
Brug zijn gevestigd. Dit deel van het gebouw voldoet in principe aan alle moderne eisen.
3.2 De oefenruimtes Popradar 1
In 2018 hebben ruim 550 bands en muzikanten zeven dagen in de week kunnen repeteren in de
oefenruimtes. Ondanks de groeiende concurrentie van goedkope ad hoc oefenruimtes in
leegstaande kantoren en bedrijven op industrieterreinen, zijn wij er in geslaagd de bezettingsgraad
op een constant peil te houden. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Met name op de dag
is er nog een slag te slaan.
Echter allereerst zal er een vernieuwingsslag moeten worden gemaakt om de ruimtes in Popradar
1 op het niveau van Popradar 3 te krijgen. De technische installaties (verlichting, ventilatie) en
inrichting zijn niet meer van deze tijd en ook de vloeren dienen vernieuwd te worden.
Een eerste aanzet om tot verbeteringsvoorstellen te komen is gemaakt tijdens de
brainstormsessies die zijn gehouden in het kader van de identiteitsvernieuwing (zie ook 2.4), Een
en ander heeft er inmiddels toe geleid dat door een ingestelde stuurgroep en uit medewerkers
bestaande werkgroepen enthousiast gewerkt wordt aan voorstellen tot verbetering van de ruimtes,
waarmee in 2019 een begin zal worden gemaakt.
3.3 Het Radar Café
Het Radar Café fungeert vooral als opstappodium voor beginnende bands en heeft in 2018 weer
ruimte gegeven aan 180 bands, die optraden tijdens 70 concertavonden. Gemiddeld in het seizoen
twee keer per week, veelal in het weekend. Het geheel aan activiteiten werd gecoördineerd door
de Popradar vrijwilligerscoördinator, die, geholpen door barcoördinator en techniekcoördinator ruim
60 vrijwilligers aanstuurt, voor het merendeel barmedewerkers en licht- en geluidstechnici.
Hierdoor is het Radar Café niet alleen een opstap voor muzikanten, maar ook voor aankomende
technici.
Als een resultaat van de brainstormsessies die werden gehouden voor alle medewerkers is een
werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met een maken van een nieuw beleidsplan
voor het Radar Café. Het café is en blijft een opstappodium, maar het programma zal een mix
moeten worden van bands met een eerste podiumervaring, en bands met aantoonbare kwaliteit,
waarvan we weten dat ze een doorgroei gaan maken. De focus wordt verder verlegd van bands
die zich zelf aanmelden naar het aanleggen van een netwerk en het zelf zoeken van talent.
Popradar Music Support speelt daar een grote rol in, niet alleen door acts uit hun bestand aan te
melden, maar ook door diverse panels, clinics en workshops te organiseren in het café.
Verder wordt eraan gedacht, naast Ready To Play (zie ook 4.2) ook andere muziekscholen te
betrekken bij het organiseren van bandavonden, waar leerlingen hun vorderingen kunnen tonen.
Voorts is er een programmaraad ingesteld, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers. De
7

programmaraad adviseert, initieert, organiseert en betrekt daar overige vrijwilligers bij.
Vrijwilligerswerving is essentieel om betrokken vrijwilligers meer ruimte geven om zich op het
programmagebied te ontplooien. Daartoe is een vrijwilligershandboek opgesteld en wordt er
gewerkt aan een vrijwilligersbeleidsplan.
3.4 HollandSpoor GeluidsStudio
Ook in 2018 zijn er in de HollandSpoor GeluidsStudio weer veel muziek- en videoproducties
geproduceerd. Deze goed geoutilleerde geluidsstudio bevindt zich al 30 jaar op de
zolderverdieping van Popradar. Jaarlijks worden er rond de 20 producties afgeleverd. Van
eenvoudige live-registraties tot en met volwaardige vinylplaen, CD’s en DVD’s, waarbij ook de
opkomst van moderne muziekplatforms niet meer weg te denken is.
Een belangrijk project is de educatieve theaterproductie “Save the Earth”, waarbij de
maatschappelijk betrokken nalatenschap van Wubbo Ockels het thema is. De première was in het
Zuiderstrandtheater, daarna toerde de show in seizoen 2018-2019 langs 30 theaters en is
inmiddels aan zijn tweede seizoen bezig.
Voor seizoen 2019-2020 staat ook de reprise van de theaterproductie “1000 wishes” in de
planning. Dit theaterspektakel, met acteurs, live band en voltallig jeugd-symphonie orkest staat
geheel in het teken van Stichting KIKA. In de studio worden alle audio voorbereidingen van deze
zeer grote AV-producties met maatschappelijk oogmerk, tegen zeer gereduceerd tarief
geproduceerd.
Vanaf november 2018 verleent de studio ook de technische ondersteuning en coaching van het
team van vrijwillige geluidstechnici die het geluid verzorgen in het Radar Café. De vrijwilligers
krijgen een grondige training en worden begeleid, zodat ze zelfstandig een live band kunnen
mixen. Veel van de vrijwilligers stromen daarna dan ook door naar betaald werk.
3.5 Popradar 2/MCL
Sinds 2008 zijn de ruimten van het Muziek Centrum Loosduinen (MCL) bij het Popradargebouw
getrokken en heeft Popradar het beheer over het MCL verkregen.
Het MCL herbergt 10 vaste muziekgroepen, die zowel repetitieruimtes als ieder een eigen
verenigingsruimte in gebruik hebben. Onder meer doet de kapel, die in het gebouw is
ondergebracht, dienst als verenigingsruimte.
Wij zijn ervan overtuigd dat door een efficiënter gebruik van de bestaande ruimtes meer rendement
behaald kan worden. Daartoe dienen de gebruikers zich flexibel op te stellen. Herverdeling en
efficiënter gebruik van de ruimtes is vooralsnog een gevoelig punt en heeft in het verleden nog niet
tot enige vorm van overeenstemming geleid. Begin 2018 zijn gesprekken met een aantal
verenigingen belegd, met als onderwerp het vrijmaken van de Radar Zaal op de vrijdagavond, wat
alleen zou lukken als een aantal verenigingen mee wil werken (zie ook 3.6 Radar Zaal). Na een
aantal moeizame onderhandelingen is uiteindelijk een model ontwikkeld, waar alle partijen zich in
konden vinden. Met als resultaat dat de Radar Zaal sinds mei 2018 ook op de vrijdagavond voor
de vrije huur kon worden ingezet, hetgeen onmiddellijk een stijging van de huurinkomsten
betekende. De indruk bestaat dat de medewerking die uiteindelijk werd verleend, ongetwijfeld een
positieve invloed zal hebben op het samen met de muziekverenigingen verder nadenken over
efficiency en samenwerking in de nabije toekomst.
Inmiddels zijn verdere stappen om tot optimalisering van het ruimtegebruik in dit deel van het
Popradargebouw te komen met de gemeente Den Haag doorgesproken en zullen in 2019
daadwerkelijk tot gesprekken hiertoe met alle muziekverenigingen worden gestart.
Overigens is er veel waardering voor de functie van deze muziekverenigingen. Met name
gezelschappen als Sint Caecilia, Harmonievereniging Tavenu en Randstad Brass Adventure
bieden plek aan jonge muzikanten. Vaak is dit voor beginnende jonge muzikanten een mooie
opstap naar een band of zelfs het conservatorium.
3.6 De Radar Zaal
Het gebruik van deze oude en voor stadsdeel Loosduinen bijna historische zaal is het afgelopen
jaar weer flink toegenomen. De zaal is nagenoeg elk weekend volgeboekt en ook door de week is
er een groeiende belangstelling ten behoeve van uiteenlopende activiteiten. Opvallend daarbij is
dat de zaal vooral in trek is bij de wijkbewoners. Veel buurtgerichte activiteiten vinden er regelmatig
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plaats.
De algehele onderhoudstoestand is matig te noemen, maar er wordt op dit moment in eigen
beheer alles aan gedaan om de inrichting en het interieur van de zaal op een meer dan acceptabel
niveau te brengen.
Teneinde het gebruik van de zaal te optimaliseren zijn wij met twee muziekverenigingen in gesprek
geweest om de vrijdagavond vrij te krijgen voor verhuur. Door een slimme manier van ruil van
repetitieruimten en de flexibele opstelling van de betreffende muziekverenigingen zijn wij daarin
geslaagd, zodat de zaal in 2018 voor verhuur ook op de vrijdagavond kon worden ingezet.
Tenslotte blijft de stille wens nog steeds overeind de toegankelijkheid van de Radar Zaal, en
daarbij van het hele gebouw te verbeteren door de plaatsing van een lift. Bezien zal worden of
deze wens meegenomen kan worden bij de verbeteringsplannen.
4.0 TALENTONTWIKKELING EN EDUCATIE
4.1 Popradar Music Support
Algemeen
De financiële ondersteuningsregeling Popradar Music Support is bedoeld voor Haagse muzikanten
en Haagse acts die binnen het brede spectrum van popmuziek werken.
Music Support ondersteunt projecten die in dienst staan van de ontwikkeling van Haagse
popmuziek in de breedste zin van het woord. Men kan ondersteuning aanvragen voor tournees in
binnen- en buitenland, audio- en video-opnames, coaching ten behoeve van de ontwikkeling van
act en optredens op showcasefestivals in binnen- en buitenland.
We hebben gemerkt dat Haagse musici Music Support steeds beter weten te vinden en vaker
aankloppen voor advies. Ook is de diversiteit van stijlen vertegenwoordigd in de aangesloten acts
sterk verbreed: naast de pop/rock scene vinden nu ook de urban/hip-hop scene, de producers en
de singer-songwriters steeds vaker de weg naar - en het vertrouwen in - Music Support. De
consequente aandacht die wordt besteed aan het verbreden van de doelgroep in stijl, niveau en
leeftijd wordt steeds zichtbaarder in de betrokken acts. Dat motiveert ons enorm om deze koers
vast te houden. Ook de betrokkenheid en het enthousiasme van nationaal georiënteerde
muziekprofessionals voor de activiteiten van Music Support groeit, wat de ontwikkelingskansen
voor Haagse artiesten weer doet vergroten.
Resultaten 2018
- In 2018 zijn veertien directe aanvragen gedaan voor financiële ondersteuning van projecten,
waarvan dertien gehonoreerd werden en waarvan het gemiddeld toegekende bedrag toegenomen
is in vergelijking met 2017.
- Er zijn vier popfestivals ondersteund om zo een podium te bieden aan Haags aanstormend talent.
- Music Support heeft twee partnerorganisaties ondersteund in het aanbieden van masterclasses
en twee acts op showcasefestivals geplaatst in Leeuwarden en Maastricht.
- Er hebben tientallen adviserende gesprekken plaatsgevonden tussen musici met carrièrevragen
en Music Support experts.
- Er zijn duizend promotionele usb-polsbandjes verspreid tijdens Eurosonic Noorderslag met
nieuwe muziek en EPK’s van Haagse popacts.
- Zes niet-Haagse muziekprofessionals hebben zich aangesloten bij de groep van adviseurs die
Music Support raadpleegt bij aanvragen voor financiële ondersteuning (hiervoor bestond deze
groep uit enkel lokale professionals). Deze ontwikkeling zet Haagse artiesten op de nationale radar
en zegt ook iets over de interesse in “onze” acts van buiten de stad.
Masterclasses, workshops en netwerkkansen
Music Support heeft een sprong gemaakt en is in 2018 als try-out ook begonnen met het
aanbieden van masterclasses. Deze werden in eerste aanleg gegeven op locatie in het
Popradargebouw aan de Burgermeester Hovylaan. Naar aanleiding van de vele gesprekken die wij
de afgelopen twee jaar gevoerd hebben met muzikanten en acts die zich aanmeldden bij Music
Support zijn we tot een eerste reeks van drie masterclasses gekomen voor een kleine “pilot-groep”
geïnteresseerde muzikanten. Deze sessies werden zeer goed ontvangen en droegen bij aan een
belangrijk onderdeel in de bewustwording en ontwikkeling van jonge potentiële
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muziekprofessionals.
Tijdens de Haagse Popweek in oktober 2018 hebben we een uitgebreidere keur aan Music
Support Masterclasses gepresenteerd verspreid over de week en op verschillende locaties in de
stad. Zo organiseerden we onder meer in samenwerking met de Rotterdamse Popunie een Meet
the Pro panelsessie met als thema “Hoe kom ik aan gigs?” in club Het Magazijn en vonden er
verschillende vakspecifieke masterclasses plaats zoals Do It Yourself Recording (door Tijmen van
Wageningen in Studio The Womb), Urban Beats Productie (in samenwerking met Stichting Aight),
Lyrics (door Guus van der Steen - Kern Koppen en BMG Talpa) en diverse instrumentale
workshops gegeven door docenten van Ready To Play.
Ook organiseerde Music Support in samenwerking met Cultuurschakel Urban, GUAP en het Paard
twee openbare demopanel sessies, waarvan één tijdens de Popweek, en de ander tijdens het
event "Haagse Song van het Jaar”. Onder de titel “Drop It Like It’s Hot” creëerden we een
gelegenheid waar artiesten hun demo’s publiekelijk konden afspelen voor een panel van
muziekprofessionals die daar hun licht op lieten schijnen, afgewisseld met een live-interview
waarin vele tips werden gegeven aan het muzikantenpubliek. Dit evenement bleek een echte hit:
meer dan zeventig man publiek sloot aan per sessie en er werd veel over nagepraat door
bezoekers en panelleden.
Tijdens de Haagse Popweek organiseerde Music Support ook in samenwerking met de
Cultuurschakel een Talent Night, waarop tien Haagse muziekscholen gevraagd werden om een
veelbelovende artiest of act te programmeren op poppodium YMCA. Van iedere school waren
docenten en initiatiefnemers aanwezig om met elkaar bij te praten en ons jongste talent aan te
moedigen, te midden van een enthousiast publiek. Dit werd door de docenten als zeer prettig en
voor herhaling vatbaar ervaren, nooit eerder werd er dusdanig samengewerkt door onze
popmuziek talentontwikkelaars. Wethouder Robert van Asten gaf ook acte de présence en werd op
het podium kort geïnterviewd over zijn visie op de jonge popmuzikanten.
Koers 2019
De masterclasses zijn een schot in de roos gebleken. Merkbaar aan de consequent hoge
bezoekersaantallen en het enthousiasme van de deelnemers zetten we deze dan ook in 2019
voort op een meer regelmatige basis. Er worden in 2019 minimaal acht masterclasses
georganiseerd. Ook worden er in 2019 meer aanvragen voor financiële ondersteuning op de
langere termijn in behandeling genomen die zich niet enkel manifesteren als een kortstondig
project maar een meer fundamentele ontwikkeling van de betreffende artiest/act beogen. Deze
koers geeft Music Support de handvaten om bijzonder getalenteerde Haagse acts daadwerkelijk in
hun carrière te ondersteunen en gedurende het traject op meerdere momenten te kunnen
evalueren. Verder zijn wij voornemens indien nodig talenttrajecten van partnerorganisaties te
ondersteunen met kennis, netwerk en/of financiële middelen.
Alvast een aantal resultaten in 2019 voortvloeiend uit de fundering die in 2018 is gelegd:
- De samenwerking met Cultuurschakel, GUAP en Paard in het organiseren van masterclasses en
het bereiken van de doelgroepen vindt nu plaats op maandelijkse basis
- Het netwerk van Music Support is onder meer door de bezoeken aan Eurosonic Noorderslag, de
gesprekken met gelijkaardige organisaties in andere provincies en de banden met nationaal
opererende musici en popprofessionals sterk gegroeid.
- Het talentontwikkelingstraject van The Life I Live festival genaamd Radar Live (voorheen
Skooltainer) is ondersteund door Music Support met faciliteiten, kennis en financiële middelen.
- Dit jaar zijn er beduidend meer Haagse acts geselecteerd voor de Popronde dan voorgaande
jaren.
4.2 Muziekscholen
Het educatieve element binnen het Popradar is vooral te vinden in de intensieve samenwerking
met de diverse muziekscholen die in het pand zijn gehuisvest, waaronder Ready To Play,
Drumschool Stefan van de Brug, Vocal Coaching en Jazzschool Happy Horns.
Ready To Play beschikt over goed opgeleide en enthousiaste muziekdocenten met veel ervaring in
de popsector en is gehuisvest in het derde gedeelte van het Popradargebouw, in vier zeer goed
geoutilleerde muziekstudio's. Ruim en fris met veel daglicht en een prettige omgeving. In 2018
10

hebben wekelijks rond de 325 leerlingen muziekles en band coaching gevolgd.
Diverse scholen wisten afgelopen jaar via de lesmethodes van Ready To Play de weg te vinden
naar Popradar.
Via de organisatie “Masterclass Jong Talent”, hebben de afgelopen jaren diverse basisscholen
workshops gevolgd in het Popradargebouw volgens de methode van Ready To Play. Die
samenwerking is verder uitgebouwd in schoolverband.
Vermeldingswaardig is dat Ready To Play ook graag meewerkt aan verschillende door Popradar
georganiseerde muziekevenementen. Zo zijn er tijdens Haagse Popweek 2018 onder hun
begeleiding diverse drukbezochte clinics en workshops in de studio’s van Popradar gegeven. Dit
zal zeker volgend jaar weer bij de Haagse Popweek, maar ook bij het Winterfestfestival op
dezelfde wijze worden opgepakt.
Ook Drumschool Stefan van de Brug is gehuisvest in het Popradargebouw. De jonge en
enthousiaste drumdocent Stefan van de Brug geeft les aan gemiddeld 60 leerlingen per week
Jazzschool Happy Horns geeft les aan 7 leerlingen per week, Vocal Coaching geeft les aan 18
leerlingen.
5.0 FESTIVALS EN PROJECTEN
5.1 SuBmarine
Nadat in 2017 werd besloten de stichting Bazart op te heffen zijn de betreffende activiteiten onder
de naam SuBmarine als project van Popradar verder voortgezet.
SuBmarine is het Haagse platform voor alternatieve subculturele popmuziek.
De belangrijkste doelstellingen zijn meer draagvlak creëren voor de veelzijdige en interessante
subculturele popmuziekscene in Den Haag, en het bieden van een platform voor programmeurs,
organisatoren, initiatiefnemers, acts, bands en alternatieve muziekorganisaties.
Dit gebeurt door middel van het organiseren van concerten en activiteiten op bijzondere en bij
voorkeur afwijkende plekken in de stad, zoals kelders en broedplaatsen. Het ondersteunen en in
gang zetten van nieuwe initiatieven is een belangrijk onderdeel van SuBmarine.
Nadat in 2017 volgens plan 10 concerten en een festival werden georganiseerd, bleek het een stuk
moeilijker in 2018 op eenzelfde wijze te opereren, vooral vanwege het aanmerkelijk geringer
budget dat beschikbaar was. In 2017 kon nog een beroep gedaan worden op een substantiële
bijdrage van het restbudget van de stichting Bazart. Verwacht werd een en ander op te vangen
door te ontvangen subsidies en bijdragen van gemeente en betrokken instellingen, maar door
verschillende omstandigheden is er uiteindelijk geen extern budget beschikbaar gekomen.
Om toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de doelen die we ons hadden gesteld is besloten
in samenspraak met de gemeente het beschikbare budget te besteden aan de organisatie van 6
concerten en een festival.
De 6 concerten kenden een lokale en internationale programmering. Het SuBmarinefestival vond
plaats op 21 juli in PIP. Deze concerten werden geprogrammeerd door een team van vrijwillige
curatoren/programmeurs.
Er zijn in totaal 45 bands en acts geprogrammeerd, waarvan 27 acts op het festival stonden. De
concerten werden bezocht door gemiddeld 20 tot 80 personen, het festival zag in totaal bijna 500
bezoekers, waarvan 141 betalende bezoekers.
De sfeer en productie van het SuBmarinefestival 2018 werd als positief ervaren door het publiek,
evenals de locatie. Bands en acts waren erg te spreken over de hospitality en catering. Al met al is
deze editie met geringe middelen en dubbele inzet van de organisatie op een positieve wijze
afgesloten.
Al bij de evaluatie van 2017 was de ambitie geuit om meer een beroep te doen op externe fondsen
en het heffen van entreegelden. Zoals gezegd lukte het niet externe fondsen te werven, echter het
heffen van entreegelden is positief ervaren en zal zeker in 2019 voortgezet worden.
De tweede helft van 2018 werd gebruikt om te evalueren. Geconstateerd werd dat de
samenwerking met de curatoren stroef verliep, rolverdeling en verantwoordelijkheden waren niet
voldoende uitgewerkt en vastgelegd, waardoor veel gedurende lange tijd onduidelijk bleef. Er
ontbraken duidelijke programmalijnen, en het artistiek beleid was redelijk algemeen. Promotie
bleek daarom lastig, vooral om het juiste publiek te benaderen, de opkomst was daardoor soms
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laag. Twee evenementen die redelijk succesvol verliepen waren geboekt op aanbod en niet zo
zeer op expertise van de programmeur.
Samenwerkingen zoals met Grauzone, INDEx en PlayLiveCinema waren inhoudelijk interessant,
maar er was van tevoren te weinig afstemming over taakverdeling en verwachtingen. Het concept
PlayLiveCinema is interessant en heeft potentie als terugkerend event.
Alles overziend is besloten het concept met curatoren niet verder voort te zetten en de werkwijze
aan te passen om beter aan te sluiten bij de ambitie en middelen van Popradar en SuBmarine.
Popradar wil zichzelf als neutrale partner in de Haagse popscene presenteren, want de rol van
SuBmarine is het beste uit te voeren met een platformfunctie. De inhoud (undergroundmuziek)
ontstaat buiten Popradar en SuBmarine, het is de taak om die inhoud te vinden en binnen te halen.
Zo kan Popradar met SuBmarine er voor zorgen dat undergroundmuziek een plek heeft in Den
Haag.
SuBmarine werkt hiervoor nu samen met verschillende partners in de stad, waaronder het
Magazijn en The Grey Space. Daarnaast zijn Paard, Grauzone, Crossing Border, Rewire en
Today’s Art mogelijke partners waar op inhoud mee samen gewerkt kan worden. Verder is het
mogelijk voor individuele programmeurs en/of bands en acts om op basis van een inhoudelijk
programmavoorstel gebruik te maken van het platform wat SuBmarine en haar partners bieden.
Partners stellen samen met SuBmarine een programma op voor 2019. De partners hebben hierin
op artistiek gebied de leiding en de expertise. Het is de rol van SuBmarine om hierin te
ondersteunen en lokale acts een plek te bieden in die programmering. SuBmarine ondersteunt de
partners met productie en marketing.
Individuele programmeurs doen een programmeringsvoorstel, de partner of (individuele)
programmeur mag een (redelijk) deel van het budget gebruiken voor haar eigen (on)kosten.
Criteria die aangehouden worden zijn onder meer dat er sprake moet zijn van tenminste één
internationale en één lokale act binnen hetzelfde programma, dat de act valt binnen het
underground genre ('verloren gewaande' of 'vernieuwende'popmuziek) en dat het plaats vindt in
Den Haag. De programmavoorstellen worden uiteindelijk getoetst door het SuBmarine team van
Popradar.
Bovenvermelde werkwijze blijkt succesvol te zijn, gezien het inmiddels grote aantal aanmeldingen
die passen biinnen de gestelde doelen, er zijn voor 2019 al 6 shows vastgelegd en ook de invulling
van het festival krijgt verder vorm. En niet onbelangrijk: alles past binnen de beschikbare
budgetten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het SuBmarineteam van Popradar, dat ervoor zorgt
dat aan de gestelde criteria wordt voldaan, dat de kwaliteit van de programma's past binnen de
gestelde doelen en dat de kosten binnen de beschikbare budgetten blijven.
5.2 Haagse Popweek
Het jaarlijks terugkerende evenement de Haagse Popweek vond dit jaar plaats van 19 t/m 27
oktober 2018.
Ten behoeve van dit evenement werden subsidieverzoeken ingediend bij de gemeente Den Haag
en diverse instellingen. Analoog aan de aanvragen ten behoeve van het SuBmarinefestival werden
ook deze verzoeken helaas niet gehonoreerd, met name op inhoudelijke gronden.
Besloten werd hier lering uit te trekken en de Haagse Popweek op een geheel andere wijze in te
richten dan de afgelopen jaren het geval was. Er werd een nieuw projectplan opgesteld en op
basis van dit plan vervolgens een nieuw subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Den Haag. De
nieuwe aanpak werd door de gemeente onderschreven en gehonoreerd met een
waarderingssubsidie van € 10.000.
In het nieuwe projectplan lag de focus meer dan tevoren op talentontwikkeling. Voorheen bestond
het programma van de Haagse Popweek hoofdzakelijk uit een serie uiteenlopende livemuziek
evenementen, georganiseerd door zowel Popradar als ook verschillende externe partijen verspreid
door de stad.
Tijdens de afgelopen editie werd er beter gelet op de inhoud, timing, identiteit en spreiding van de
livemuziek evenementen en werd voor het eerst een concreet dagelijks programma aan
masterclasses, workshops en netwerk evenementen voor lokale muzikanten aangeboden (zie ook
4.1 Popradar Music Support). Een andere wens was om naast bands ook de lokale urban- en
elektronische muziekscene beter te betrekken bij de activiteiten, daar deze stromingen evengoed
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onder de vlag van "popmuziek" vallen.
In de 9 dagen die de Haagse Popweek duurde, werden 40 optredens, workshops, masterclasses
en netwerkevenementen op 12 verschillende locaties georganiseerd, die ruim 7.500 bezoekers
trokken.
Over het algemeen zijn we zeer tevreden over het verloop van deze popweek. Nagenoeg alle
evenementen zijn boven verwachting goed bezocht en organisatorisch verliepen de producties
soepel. We hebben vanuit de scene veel complimenten mogen ontvangen over de vernieuwde
identiteit van de Haagse Popweek en Popradar in het algemeen, zowel deelnemers als
professionals spraken regelmatig hun enthousiasme uit over de nieuwe invulling.
In onze ogen is de kwaliteit en de identiteit van het programma sterk gegroeid. Ook kunnen we
stellen dat deze popweek een inclusievere aard had.
Een belangrijke ontwikkeling die het programma behoefde was het betrekken van meer genres uit
de urban- en elektronische muziekculturen. Kort gezegd, Haagse popmuziek is meer dan de
bandcultuur waar voorheen de focus op lag. De resultaten van deze ontwikkeling zijn terug te zien
in een verbreding van de doelgroep, meer en intensievere samenwerkingen met andere lokale
muziekorganisaties en een meer divers programma dan voorheen. Daar zijn we erg blij mee en
willen we gedurende het komende jaar 2019 doorpakken.
Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Door interne wijzigingen in de samenstelling van het
Popradar team en de aandacht die in een relatief korte periode verdeeld moest worden over de
naamswijziging van Haags Pop Centrum naar Popradar Den Haag en de inhoud van de Popweek
was er veel informatie te communiceren. Beide zaken werden gedragen door een klein team en de
tijd was kort. Naar omstandigheden zijn we er alsnog goed in geslaagd om de Popweek al onze
verdiende aandacht te geven, maar feit is dat we hier volgend jaar een langere aanloop voor gaan
nemen. Het livemuziek programma bracht later dan verwacht mensen op de been, we kunnen
hierop inspelen door deze evenementen iets later te starten. Wel zouden we in 2019 meer
locaties en acts willen programmeren, dat voelt na deze editie als een vanzelfsprekende
uitbreiding.
5.3 Winterfest
Winterfest is een jaarlijks terugkerend festival dat door ons georganiseerd wordt in de festivalloze
wintermaanden, en waarbij wij de deuren van ons gebouw wijd open zetten voor iedereen.
Tot aan de 8e editie in 2016 een jaarlijks terugkerend en succesvol evenement.
Vervolgens is er helaas door personeelstekort en het verleggen van prioriteiten enkele jaren geen
festival georganiseerd, en het was de vaste bedoeling om in 2018 weer een Winterfest te
organiseren. Niettemin vergden de voorbereidingen zoveel meer tijd dan verwacht, dat uiteindelijk
besloten werd de 9e editie van Winterfest naar het vroege voorjaar van 2019 te schuiven.
Tijdens Winterfest toveren we onze oefenruimtes om tot kleine popzalen, waarin men verrast wordt
door een verscheidenheid aan genres binnen de Haagse muziekcultuur. Van jonkies die net hun
donkere oefenhol uitkruipen, en ouwe rotten die al 20 jaar binnen de muren van Popradar
repeteren tot gevestigde acts die hun sporen binnen het Haagse al verdiend hebben tijdens de
ontelbare evenementen die ons stadje rijk is. Al met al een festival om in 2019 naar uit te kijken!
5.4 Samenwerkingsverbanden
In vervolg op voorgaande jaren was ook dit jaar het Haags Poppodium aanwezig op Parkpop. De
bezoekers konden kennismaken met Haags muziekaanbod van hoge kwaliteit, bovendien zorgde
de samenwerking met Musicon er weer voor, dat de beide oefencentra bij een groot publiek onder
de aandacht werd gebracht.
Voor de zesde keer in de geschiedenis van het Life I Live Festival heeft het Skooltainer project
plaats gevonden. Dit project is een samenwerking tussen evenementenburo Prooost, Popradar
Den Haag en Ready To Play, met als doel jonge muzikanten een plek te bieden op het Life I Live
Festival.
Ook voor de vijfde editie van het Sniesterfestival verzorgde Popradar het Haagse deel van het
festival in nauwe samenwerking met de programmeurs van de Grote Markt en het Paard.
Tijdens de Haagse Popweek werd, naast het Paard, Ready To Play en Grote Markt, ook
samengewerkt met Slagwerk Den Haag,Stichting Aight, Pip Den Haag, het Magazijn en InHolland.
Vermeldenswaard is uiteraard de intensieve samenwerking met diverse organisaties, die zich uit in
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het beschikbaarstellen van apparatuur en backlines voor een veelheid van festivals en optredens,
zoals Parkpop, Kaderock, Zeeheldenfestival, Fruitfestival, Sniester, Bier en Braadfesitval enz.
5.5 Belangenbehartiging Haagse popsector
De in 2014 door Popradar Den Haag en het Paard in gang gezette verandering van de opzet van
het POP (Programmeurs Overleg Popmuziek) naar het Haags Overleg Popmuziek (HOP) en de
Projectregeling Popmuziek Den Haag (POP) werd ook in 2018 succesvol voortgezet.
Tijdens het HOP kunnen vertegenwoordigers van Haagse poporganisaties ingaan op actuele
zaken, activiteiten en projecten afstemmen, kennis en expertise delen en mogelijk nieuwe
samenwerkingsverbanden opzetten. De Haagse popscene en het popbeleid staan daarbij centraal.
Naast een op 15 maart 2018 door het HOP georganiseerd Haags Pop Debat in het kader van het
verkiezingsdebat in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, werden in oktober en november
2018 onder voorzitterschap van de Popradar directeur twee HOP-vergaderingen belegd, die weer
zeer druk bezocht werden. Gespreksonderwerpen waren onder meer de uitgaven van het
Popbudget 2018, de eerste bevindingen van de Haagse nachtburgemeester en de resultaten van
het Behoefteonderzoek naar een Middenpodium in Den Haag. Vertegenwoordigers van meer dan
40 Haags poporganisaties waren aanwezig.
De POP (Projectregeling Popmuziek Den Haag) is een kleine subsidieregeling die is opgezet door
het Paard en Popradar Den Haag, waar Haagse popinstellingen en vooral nieuwe Haagse
popinitiatieven een aanvraag kunnen doen voor een kleine bijdrage voor een project. De
beoordeling van aanvragen gebeurt door de directeur van Popradar Den Haag en de directeur van
het Paard, onder onafhankelijk voorzitterschap van de Popunie. Mede dankzij het HOP is deze
regeling goed bekend geworden bij de Haagse popscene. Het jaarlijkse budget is € 20.000, Er
werden 21 aanvragen gedaan, waarvan er 14 werden gehonoreerd.
6.0 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
Popmuziek heeft van nature maatschappelijk draagvlak omdat het zich ontwikkeld heeft tot een
zeer brede muziekvorm. Of het nu gaat om populaire muziek of om ingewikkelde undergroundbeats, om de hiphopcultuur of om de samenwerking tussen klassiek en pop (in toenemende mate
is deze ontwikkeling de laatste jaren mondiaal te zien): popmuziek is eigenlijk voor iedereen
toegankelijk. Het heeft ook een generatie-overstijgende functie (alleen al de actieve
muziekbeoefenaars zijn inmiddels van alle generaties). En het is een belangrijke culturele uiting
van en voor Hagenaars en Hagenezen, rechts of links, rijk of arm en ongeacht afkomst of
opleidingsniveau. En dit geldt voor zowel de actieve als de passieve beoefening daarvan.
Popmuziek en Den Haag zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zo is Parkpop (al 39 jaar
landelijk) niet meer weg te denken als festival voor het gehele gezin. Dit blijkt uitzonderlijk.
Popradar Den Haag heeft overigens gewerkt aan het Haags podium naast de landelijke
programmering vanwege de diverse generaties.
Maar er is veel meer. Het verstevigen van verbindingen met de Haagse podia (PIP, Musicon, het
Paard etc.), met (horeca)ondernemers ten behoeve van nieuwe initiatieven voor festivals en
evenementen en met (maatschappelijke/culturele) instellingen zoals Cultuuranker Loosduinen. Een
ander voorbeeld van draagvlak is de gegroeide samenwerking in het HOP (Haags Overleg
Popmuziek) en de effectiviteit die het oplevert. Het HOP bestaat nu uit ruim 40 deelnemende
Haagse poporganisaties (zie ook 5.4).
Ook het werken met de vele vrijwilligers zorgt voor draagvlak. Zonder vrijwilligers kan Popradar
immers niet bestaan. Maar ook krijgen popinitiatieven (vaak afhankelijk van vrijwilligers) dan geen
of weinig kans. Aan het werken met vrijwilligers gaan we (nog) meer aandacht schenken (zie ook
3.3).
We willen inspelen op (maatschappelijke) behoeften die initiatieven vragen van Popradar. Een
voorbeeld hiervan is de bandcoaching door woonbegeleiders van de stichting Anton Constandse.
Met muzikanten van diverse woonvormen werd een band gestart. Deze konden vervolgens
optreden in het reguliere circuit en later konden zelfs 15 bands en soloartiesten starten. Nog een
voorbeeld: om de komende generatie te kunnen bedienen wil Popradar inspanningen verrichten
door meer aanwezig te zijn bij het onderwijs en de scholen. Hier kunnen de activiteiten van
Popradar (lees:Music Support) op het vlak van talentontwikkeling – nu een primaire taak van
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Popradar – een grote rol spelen. En zo grijpen allerlei verschillende initiatieven weer in elkaar om
op de wensen van de komende generatie in te spelen.
Een andere vorm van maatschappelijk draagvlak vormt de goede verstandsverhouding met onze
omgeving – Loosduinen – in de vorm van samenwerking en uitwisseling. Enkele voorbeelden:
We zijn zeer ontvankelijk voor signalen uit de buurt over mogelijke geluidsoverlast. De laatste keer
heeft dit geleid tot extra bouwkundige aanpassingen van de isolatie van oefenruimtes.
Een tweede voorbeeld: de afgelopen jaren hebben wij het evenement “Winterfest” georganiseerd,
waarbij alle ruimtes van het Popradargebouw in gebruik werden genomen. De buurt hebben we
hiervoor specifiek uitgenodigd en men kon de presentaties van de bands in het gebouw bijwonen.
De toegang was gratis. Het was de bedoeling om dit jaar weer een Winterfest te organiseren, maar
door omstandigheden en capaciteitsproblemen is het evenement van eind 2018 naar begin 2019
doorgeschoven.
Ook de organisatie van een buitenspeeldag, waar wij samen met de buurtbewoners optrokken, en
waarbij het gebouw en de directe ruimte eromheen een nadrukkelijke rol speelden, was erg
succesvol. Tenslotte, tijdens Halloween is in samenwerking met het wijkberaad een druk bezochte
Halloweentocht voor kinderen van 6 – 16 jaar georganiseerd, waarbij het gebouw en de
oefenruimtes werden betrokken en omgetoverd waren tot donkere geheimzinnige locaties.
Tenslotte kunnen we constateren dat de wijk steeds meer belangstelling toont om de Radar Zaal te
huren voor diverse buurt- en kinderfeestjes. De zaal is daarvoor bij uitstek geschikt, vandaar dat
wij ook alles in het werk hebben gesteld om de zaal, naast de zaterdag en zondag, ook op vrijdag
vrij te krijgen voor dit doel.
7.0 DIVERSITEIT
Hoe divers is de popsector? Drie invalshoeken:
1. Als men kijkt naar de bezoekers van popconcerten en –evenementen is er een toenemend
bezoek te zien van mensen met een migratie-achtergrond, vooralsnog van jongere leeftijd.
Mogelijk heeft dit te maken met “recentere” muziekstijlen als reggae, hiphop, dance e.d. Een
marktonderzoek hiernaar zou meer dan wenselijk zijn.
2. Als het om de actieve muziekbeoefenaars (musici) gaat bleek de ontwikkeling wel zeer
getemporiseerd. Veel muzikanten in Nederland – en ook in Den Haag – zijn van autochtone
afkomst dan wel hebben zij een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond of zijn van de 1e/2e generatie
Indo’s. Te verwachten is dat hierin verandering komt omdat in de literaire- en in de cabaret-wereld
mensen met een Arabische achtergrond geen uitzondering meer zijn.
3. De (groepen) klanten waarmee Popradar te maken heeft kennen – zoals bekend – vele
achtergronden: van Poolse afkomst (bezoekers SuBbmarine/heavy metal) en van jeugdige
afkomst tot en met Indo’s in de senior leeftijd (gebruikers van onze Facilities). Van de gemiddelde
oefenende popmuzikant (twintigers tot en met veertigers) tot en met bands bestaande uit mensen
met een bijzonder kenmerk (zoals muzikanten vanuit begeleid wonen), of van de grote
professionals (zoals DJ Tiësto) tot en met een beginnende schoolband. De Popradar-teams spelen
zo goed mogelijk in op deze nogal diverse vraagkant, maar het kan altijd nog beter.
Over de samenstelling van het personeelsbestand het volgende. In het recente verleden hebben
we verschillende malen het signaal afgegeven dat de salarissen van ons personeel echt laag zijn.
Er is vaak gekozen om de prioriteit bij de inhoud van Popradar te leggen. Een gevolg daarvan was
wel dat in de opvulling van vacatures bijzonder moeilijk was te voorzien. Laat staan dat de
samenstelling van het Popradar-personeel in alle opzichten in diversiteit liet sturen. Wel is ca. 1/3
deel vrouw en dat is – gelet op de gemiddelde bezetting in de popmuziek - een relatief hoge score.
Ons streven is overigens om de beloning van de medewerkers geleidelijk te verbeteren. Een
eerste aanvang hiermee is inmiddels gemaakt door na jaren weer een inflatiecorrectie toe te
passen.
Over de samenstelling van het bestuur (thans vijf leden): twee leden hebben een Indische
achtergrond, twee leden zijn vrouw en de vijf leden zijn tussen 40 en 72 jaar oud. Twee leden zijn
actieve popmuzikanten waarvan één huurder van een oefenruimte bij Popradar. De interimdirecteur van Popradar is zowel indo als muzikant. In eerste aanleg is de kennis en kunde van
bestuursleden op het werkterrein van Popradar een belangrijke factor geweest bij de benoeming.
De bestuursleden ontvangen overigens voor hun werk geen enkele vergoeding.
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8.0 FINANCIEN
Inleiding
Stichting Haags Pop Centrum ontvangt vanuit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 20172020 een structurele jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag, dienst OCW
afdeling Cultuur.
Tevens ontvangt de stichting voor de taken Submarine en Music Support structurele subsidie van
de gemeente Den Haag.
Daarnaast is van de gemeente subsidie ontvangen voor het evenement Haagse Popweek.
Andere fondsen en instellingen waarvan de stichting voor de Haagse Popweek een bijdrage mocht
ontvangen zijn: Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Boschuysen en Fonds
Podiumkunsten.
Toelichting op de realisatie 2018
Algemeen
Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 15.231. Na verrekening van
bestemmingsreserves en -fondsen, resteert een saldo van € 30.875, welk bedrag zal worden
toegevoegd aan de Overige Reserve.
Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en -fondsen:
- achterstallig onderhoud (brandmeldinstallatie, veiligheid, ventilatie): hiervan is € 5.277 ingezet, er
resteert € 2.283, welk bedrag in 2019 zal worden gebruikt voor aanpassingen ventilatiesysteem;
- rebranding: € 9.583 voor externe ondersteuning van het in 2017 ingezette organisatorische
veranderingsproces is volledig in 2018 ingezet;
- visuele identiteit: € 9.983 vloeit voort uit de uit het veranderingsproces voortkomende wens voor
een nieuwe visuele identiteit is volledig in 2018 ingezet;
- HPC Music Support 2017: € 9.017 overloop van de toegekende subsidie voor de taak “HPC
Music Support” is in 2018 uitgegeven.
Toevoegingen aan de bestemmingsreserves/-fondsen:
- Salarisverhoging: € 5.000 benodigd voor het in de begroting opgenomen bedrag voor versterking
van de interne organisatie;
- Popradar Music Support 2018: € 13.216 overloop van de toegekende subsidie voor de taak
“Popradar Music Support” die ook in 2019 zal worden uitgevoerd.
Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie en de begroting 2018
(zie 2.2 ‘Exploitatierekening over 2018’ op bladzijde 7 in de jaarrekening en 2.7 'Toelichting op de
exploitatierekening' op bladzijde 22 e.v.)
De totale baten zijn € 26.486 lager dan begroot.
Dit bedrag is opgebouwd uit:
+€ 5.224 Baten als tegenprestatie voor leveringen, met name als gevolg van hogere
publieksinkomsten door verhuur oefenruimtes;
-€ 13.210 Subsidiebaten, met name als gevolg van minder aangevraagd (Music Support) en
minder toegekend waar wel aangevraagd (HPW en Submarine);
-€ 18.500 Sponsorbijdragen, oorzaak gelijk aan hetgeen vermeld is bij Subsidiebaten.
De lager gerealiseerde subsidiebaten en sponsorbijdragen zijn een gevolg van onderbezetting
door personeelswisseling en ziekteverzuim.
De totale activiteitenlasten zijn € 6.322 lager dan begroot.
Dit bedrag is opgebouwd uit:
+€ 5.494 Inkoopwaarde geleverde producten, als gevolg van prijsstijgingen drankleverancier, meer
drankvoorraad en meer inkoop kleingoed;
-€ 8.723 Verstrekte subsidies,
-€ 3.093 Projectlasten, ook hier als gevolg van de eerdergenoemde personele onderbezetting.
De totale beheerslasten zijn € 35.842 lager dan begroot.
Dit bedrag is opgebouwd uit:
-€ 8.489 Lonen en salarissen, met name door lagere vrijwilligersvergoedingen;
-€ 34.486 loonkosten, door niet begroten van Ontvangen ziekengeld en Ontvangen loonsubsidies;
-€ 7.256 Sociale lasten, door een eenmalige correctie wegens te hoog berekende sectorpremie;
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-€ 612 Pensioenlasten, als gevolg van personeelswisselingen;
-€ 4.086 Afschrijvingen materiële vaste activa, wegens te hoog begroot;
+€ 23.833 Overige personeelskosten, met name door ingehuurd extern personeel voor
ziektevervanging;
-€ 5.102 Huisvestingskosten, minder uitgegeven aan Onderhoud en verbouwing onroerend goed
alsmede Gas, water en electra; wel is meer uitgegeven dan begroot aan Bewakingskosten
(brandveiligheid), hiervoor is de bestemmingsreserve Achterstallig onderhoud ingezet;
-€ 8.925 Verkoopkosten, voornamelijk als gevolg van het niet realiseren van begrote Reclame- en
advertentiekosten op het gebied van activiteiten, aangezien de in combinatie met de kosten aan te
vragen externe financiering niet werd gerealiseerd;
-€ 5.788 Kantoorkosten, door onvoorziene prijscorrectie op telecommunicatie, lagere kosten
website en niet begrote doorbelasting naar projectlasten;
+€ 15.069 Algemene kosten, door meer administratiekosten, en daarnaast advieskosten en
uitbesteed werk in het kader van de rebranding, waarvoor de bestemmingsreserve Rebranding is
ingezet.
Toelichting op materiële verschillen tussen de realisatie 2018 en de realisatie 2017
Ten opzichte van 2017 is het resultaat gedaald met € 28.105.
De mutatie van het resultaat is als volgt opgebouwd:
daling baten
€
7.414
stijging activiteitenlasten
€
6.484
stijging beheerslasten
€ 13.732
daling saldo rentebaten/lasten
€
475
verschil resultaat
€ 28.105
De daling van € 7.414 bij de baten bestaat uit
-€ 13.089 ontvangen Subsidies en bijdragen, met name als gevolg van het niet realiseren van
bijdragen voor het SuBmarine festival;
+€ 5.675 Baten als tegenprestatie voor leveringen, als gevolg van het, anders dan in vorige jaren,
ontvangen van entree bij diverse evenementen en hogere Overige inkomsten door onder meer een
eenmalige teruggaaf van energiekosten.
De stijging van € 6.484 bij de activiteitenlasten bestaat uit
+€ 4.624 Inkoopwaarde geleverde producten als gevolg van prijsstijgingen drankleverancier, meer
drankvoorraad en meer inkoop kleingoed;
-€ 2.108 Verstrekte subsidies, door de eerder genoemde personele onderbezetting is iets minder
subsidie verstrekt;
+€ 3.968 Projectlasten, waarbij naar verhouding vooral meer is uitgegeven aan programmakosten
en minder aan productiekosten.
De stijging van € 13.732 bij de beheerslasten bestaat uit
+€ 13.515 Lonen en salarissen, als gevolg van trenduitkering en meeruren door ziektevervanging;
-€ 23.999 loonkosten, door meer Ontvangen ziekengeld;
-€ 2.512 Sociale lasten, correctie sectorpremie in 2017 niet toegepast;
+€ 1.085 Pensioenlasten, als gevolg van hoger salaris;
-€ 1.800 Afschrijvingen materiële vaste activa, afloop investeringen;
+€ 20.011 Overige personeelskosten, met name door ingehuurd extern personeel voor
ziektevervanging;
-€ 10.856 Huisvestingskosten, in 2017 is de noodverlichting aangepakt, dit kwam niet voor in 2018;
-€ 1.059 Verkoopkosten, minder representatiekosten door presentatie van productiekosten
Submarine in 2018 naar projectlasten (Overige kosten);
+€ 2.516 Kantoorkosten, dit verschil ligt vooral aan de presentatie van ‘Overige kantoorkosten’, die
vorig jaar nog onder ‘Huisvestingskosten’ waren gerangschikt;
+€ 16.831 Algemene kosten, hierin zitten de extra kosten voor rebranding en plaatsing van
koffieautomaten.
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De daling van € 475 van het saldo rentebaten/lasten wordt veroorzaakt door verlaging van de
creditrente bij de banken.
Vooruitblik 2019
In de begroting 2019 is ten opzichte van 2018
bij de baten
* een verschuiving te zien van € 11.000 minder Indirecte opbrengsten (uit fondsen) naar meer
Directe opbrengsten (uit oefenruimte en horeca). Er zullen naar verwachting geen fondsen worden
aangevraagd voor de kerntaak Music Support en er worden meer opbrengsten verwacht uit de
incidentele verhuur;
* een lager bedrag opgenomen bij Subsidies, als gevolg van een naar verwachting lager bedrag
aan gemeentelijke projectsubsidies;
bij de lasten
* een verhoging te zien bij zowel Beheerlasten personeel als bij Activiteitenlasten personeel als
gevolg van de doorgevoerde salarisreparatie in 2018;
* een lager bedrag opgenomen bij Activiteitenlasten materieel , dit is een gevolg van lagere
publiciteitskosten bij Music Support, gesaldeerd met de hogere verwachte inkoopkosten horeca en
een stijging bij programmakosten van projecten en Submarine.
Van de in 2017 en 2018 gevormde bestemmingsreserve voor salarisverhoging wordt € 5.000
ingezet.
Onderstaand is een samenvatting van de begroting 2019 opgenomen.
Directe opbrengsten
268.876
Indirecte opbrengsten
29.000
Totale opbrengsten
297.876
Subsidies
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
Totale subsidies en bijdragen

655.853
12.250
668.103

Totale baten

965.979

Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totale beheerslasten

147.561
264.739
412.299

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten

400.604
156.006
556.610

Totale lasten

968.909

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-2.930

Saldo rentebaten en -lasten
SALDO buitengewone baten en lasten
Toevoeging / onttrekking reserves en fondsen

-2.070
5.000

Saldo | Exploitatieresultaat

0
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9.0 PRESTATIEGEGEVENS
CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE TIJD
Cursisten / deelnemers
Muziek

Raming 2018
500

Realisatie 2018
464

Klassen / groepen
Muziek

Raming 2018
12

Realisatie 2018
0

Aantal cursisten / deelnemers op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Senioren 55+
Totaal cursisten / deelnemers
Totaal deelnemers ooievaarspas

Raming 2018
125
225
150
0
500
0

Realisatie 2018
136
169
122
37
464
0

Aantal klassen / groepen op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Senioren 55+
Totaal klassen / groepen

Raming 2018
8
3
1
0
12

Realisatie 2018*
0
0
0
0
0

Raming 2018
9
1.350
40
20
400
105
1
525

Realisatie 2018
10
1.500
40
2
784
173
4
980

Raming 2018
1
35
10
1.500
0
1.500
niet bekend
800

Realisatie 2018*
0
0
0
0
0
0
0
0

*er zijn in 2018 geen Masterclass Jong Talent workshops georganiseerd
CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND
Aanbod voor Haagse scholen
Aantal schoolvoorstellingen
Aantal bezoekende leerlingen schoolvoorstellingen
Lessen / activiteiten primair onderwijs
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs

FESTIVALS
HPC WINTERFEST
Festivaldagen
Voorstellingen / concerten / lezingen / workshops
Podia / locaties
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet betalende bezoekers
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'
Capaciteit festivallocatie
*HPC Winterfest heeft geen doorgang gevonden
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SUBMARINE FESTIVAL
Festivaldagen
Voorstellingen / concerten / lezingen / workshops
Podia / locaties
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet betalende bezoekers
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'
Capaciteit festivallocatie

Raming 2018
1
35
4
1.400
0
1.400
niet bekend
1.400

Realisatie 2018
1
27
4
500
141
359
0
750

HAAGSE POPWEEK
Festivaldagen
Voorstellingen / concerten / lezingen / workshops
Podia / locaties
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet betalende bezoekers
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'
Capaciteit festivallocatie

Raming 2018
9
100
14
10.000
0
10.000
niet bekend
zie opmerking (*)

Realisatie 2018
9
40
12
7.568
68
7.500
0
(*)

*van verschillende locaties binnen de Haagse Pop Week is de capaciteit onbekend

GEBRUIK OEFENACCOMMODATIE | HPC
Optredens in eigen zaal
Zaalcapaciteit
Concertavonden
Optredens bands
waarvan optredens Haagse bands
Bezoekers totaal
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet-betalende bezoekers
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'

Raming 2018
100
87
183
130
2.766
0
2.766
0

Realisatie 2018
100
70
180
135
2.392
0
2.392
0

Gebruik oefenruimtes
Totaal bands die gebruik maken van de oefenruimtes*
waarvan Haagse bands
waarvan bands die huren met 'ooievaarspas'

Raming 2018
520
468
15

Realisatie 2018
556
500
11

Raming 2018

Realisatie 2018

70
280

60
240

Raming 2018
10
4
50
10

Realisatie 2018
6
5
18
6

3.500
1.000
2.500
0

500
100
400
0

*Door lichte verschuiving van contract- naar meer incidenteel gebruik
HPC MUSIC SUPPORT
Ondersteuning Haagse popmuzikanten
Aantal bands
Antal muzikanten

CONCERTEN
Concerten / voorstellingen in Den Haag - SubMarine
Verschillende producties
waarvan internationale programmering
Concerten / voorstellingen
waarvan internationale programmering
Bezoekers totaal in Den Haag
waarvan betalende bezoekers
waarvan niet-betalende bezoekers
waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'
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Samenstelling personeel 2018
Bert Winter

algemeen directeur a.i.

Rob Vondracek
Ruud Groenendijk
Saskia Houtman-Kool
Alfaroe Garib
Layla Orie
Eric Plugge

artistiek coördinator
financieel administratief coördinator
administratief medewerker
administratief medewerker tot 22 mei 2018
administratief medewerker vanaf 1 juni 2018
administratief medewerker

Felicia Groenendijk
Anne Smets
Lenny Boschman
Tessa Meijer

algeheel vrijwilligers coördinator
vrijwilligerscoördinator horeca vanaf 15 februari 2018
PR- en marketing coördinator
ondersteuning PR

Colin Holtzapffel
Dennis Postma

coördinator techniek
technicus

Tijs van de Poll

projectmedewerker/ondersteuning Radar Café

Bianco Veen
Laurens Damen
Joke de Bruin

huismeester
huismeester
facilitaire ondersteuning

Andrea van Emmerik
Rob Kleinee
Lesley Strik
Tim van der Weiden
Matthieu Rusche
Floris de Deugd
Eddie van Dongen
Jeremy Verboom
Karel van der Eijk
Puck de Keyser

coördinator beheer
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder tot 30 september 2018
beheerder
beheerder
beheerder vanaf 1 november 2018
beheerder vanaf 1 november 2018

Inhuur
Janneke Nijhuijs
Bart Lybeert
Chris Muller

ondersteuning PR tot 1 februari 2018
artistiek coördinator vanaf 1 april 2018
coördinator SuBmarine vanaf 1 april 2018
coördinator optimaliseringsonderzoek vanaf 1 september 2018
coördinator techniek vrijwilligers vanaf 1 november 2018

Ruim 60 vrijwilligers zijn onder meer werkzaam geweest bij techniek en bar van het Radar Café,
de festivals en de diverse (samenwerkings)projecten.
In 2018 zijn er twee stagiairs werkzaam geweest, en hebben 4 personen met behoud van uitkering
werkzaamheden verricht, met name logistiek en technische ondersteuning.
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