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Beste lezer, 

Hartelijk dank voor de interesse in het evaluatierapport van PopMonument 2019. Ik schreef een tijd 
terug een opiniestuk ‘Cultuurhistorische binnensteden hebben Goud in handen als ze het maar zien’. 
Over het feit dat je niet op je lauweren kunt rusten als cultuurhistorische binnenstad. Je moet het 
erfgoed levend houden, levend maken, nieuw eigentijds erfgoed maken. En PopMonument past 
perfect in dat plaatje. Het getuigt van lef. Het zoeken van nieuwe wegen, nieuwe combinaties, 
nieuwe doelgroepen (ouderen ontdekken muziek, jongeren erfgoed). PopMonument is het festival 
dat met de focus op muziek, erfgoed en verhalen uitstekend past bij de infrastructuur en het DNA 
van cultuurhistorische steden vol erfgoed en creativiteit. Maar tegelijkertijd ook de benodigde 
spannende en vernieuwende perspectieven biedt. Het werkende principe van PopMonument is het 
creëren van een uniek samenspel tussen muziek, erfgoedplekken en storytelling.  
 
In dat kader was 2019 een heel bijzonder jaar. Aan de ene kant was er wederom een succesvolle 
editie in Bergen op Zoom. De 5e al sinds het ontstaan, het eerste lustrum dus. Een editie die dit jaar 
bovendien voor het eerst meerdaags was. Het was ook een feestelijk jaar vanwege het feit we de 
formule hebben kunnen uitbreiden naar andere steden. Enerzijds zijn we de samenwerking met 
Vestrock in Hulst aangegaan. Daarnaast is ook in Willemstad een ‘on tour’ editie georganiseerd als 
onderdeel van de landelijke vestingdagen. Niet alleen de fantastische locaties en artiesten an sich 
maakten dat het inhoudelijk een zeer geslaagd jaar was maar juist ook de bijzondere interacties 
tussen plekken en muzikanten en de speciaal voor PopMonument ontwikkelde routes bevestigen het 
onderscheidende vermogen dat PopMonument moet bieden. Voor 2020 staat naast een 6e editie in 
Bergen op Zoom dan ook zeker weer een ‘on tour’ editie op het programma. 
 
Simon de Wijs - voorzitter 
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1. Doelstelling en activiteiten 
 
1.1 Doelstelling 

De doelstelling van stichting PopMonument is als volgt: 
• Het bijdragen aan de muzikale beleving en de historische identiteit van de stad Bergen op 

Zoom door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een 
monumentale omgeving. 

 Het versterken van een levendige popcultuur in cultuur-historisch perspectief in Bergen op 
Zoom. 

 Het publiek in Bergen op Zoom in aanraking brengen met (onbekende) 
(indie/pop/rock/jazz/blues/wereld) acts en andere kunstvormen in een historische, 
monumentale omgeving. 

 Interactie bewerkstellingen tussen muziek, het erfgoed, het verhaal en het publiek. Podia zijn 
verdeeld over de binnenstad, zodanig dat het historisch karakter benadrukt wordt, en 
innoverende (multi)media en online tools zijn ingezet. 

 PopMonument draagt positief bij aan het gewenste imago van de stad en is dé reden voor 
een eerste bezoek aan de stad met als doel herhalingsbezoek te creëren. 

 
Onze ambitie in 2019 was om het evenement boven regionaal te positioneren: 
Stichting PopMonument heeft de ambitie om PopMonument bovenregionaal te positioneren. Voor 
2019 formuleert de stichting de volgende ambities, dit is inclusief PopMonument on Tour edities in 
Willemstad en tijdens festival Vestrock in Hulst:  

• Bezoekersaantal: 7.000 waarvan 1.800 betalende bezoekers.  
• 45 tot 50 acts (60%/40% professioneel en lokaal/regionaal amateur) op 25 tot 30 locaties.  
• Verdere uitbreiding naar een meerdaags evenement en naast het programma in de avond, 

ook een dagprogramma. 
• Voorbeeld stellend project: vastleggen van ervaringen en werkwijze in een toolkit waarmee 

andere historische steden een vergelijkbaar evenement kunnen organiseren, bijvoorbeeld 
langs de Zuiderwaterlinie. Het thema van de Open Monumentendag wordt eigentijds en 
eigenzinnig verwerkt in het programma. Content wordt gedeeld met, en sluit aan op 
bestaande initiatieven en infrastructuur.  

 
1.2 Evenementen 

13 en 14 september - PopMonument Bergen op Zoom 
PopMonument 2019 was de vijfde editie van het festival. Net als bij de vorige edities was er dit jaar 
een gratis en betaald programma. Er was voor het eerst een extra festivaldag op de vrijdagavond 13 
september in Gebouw-T. Daar gaf Magnapop, aangevuld met regionaal toptalent PEER het 
openingsconcert. Een dag later, op zaterdag 14 september barste het festival echt los op alle 
erfgoedlocaties. De grote namen van deze editie waren Novastar, Bazart en MEROL. Totaal vonden 
op 17 locaties zo’n 40 optredens plaats. 
 
Het muzikale programma bestond uit: Magnapop, Harker, Dio, Novastar (solo), Nele Needs A Holiday, 
Under The Surface, Ghostbag & Tine Fetz, Compro Oro, Ian Siegal, Mortier, Robin Kester, I Drove A 
Tank, Mozes and the Firstborn, Lip Service, Things I Can’t Control, Jan Verstraeten, Dirk., Bazart, Kel 
Assouf, Crayon Sun, MEROL, Peuk, PEER, Familie Jansen, DJ IZZABELLE, Mindblow, Verbraak & Van 
Bijnen, Nouveau Vélo, LOVE COUPLE, Verdampt (Live) en Polly & Bruce. 
 
Er is ook een speciale expeditie ontwikkeld genaamd “Plekken van Plezier”. Tijdens PopMonument 
ontdekten bezoekers met deze expeditie, in en rond de oude binnenstad van Bergen op Zoom, de 
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plekken van plezier in Bergen op Zoom door middel van Augmented Reality gecombineerd met live 
acts. Ze stappen het kermismuseum binnen, ondergebracht in het majestueuze Markiezenhof, en 
zien en beleven een keur aan kermisattracties in combinatie met optredens (oude en nieuwe 
kermismuziek), korte performances van het kleinste circus ter wereld en virtuele herbeleving van 
circusacts zoals een koorddanser. In samenwerking met het Kermis museum, gevestigd in het 
Markiezenhof, Stichting Bezichtiging Monumenten, de stad Bergen op Zoom en vele enthousiaste 
personen en organisaties op het gebied van kermis, carnaval, acrobatiek, circus en mechanische 
muziekinstrumenten is deze expeditie gerealiseerd. De Expeditie Plekken van Plezier is na 
PopMonument 2019 overgedragen aan beide partijen. Ze kunnen hiermee de stad en hun historische 
erfgoed op een andere manier belichten. Zeker voor SBM is dit een extra waarde, omdat ze naast de 
traditionele stadsgidsen nu een digitale gids in kunnen schakelen om routes te lopen in de stad. 
 

 
 
Dit jaar kreeg PopMonument Junior, een speciaal programma voor de kleine festivalbezoeker, een 
tweede editie. Het vond plaats op de Kleine Binnenplaats van het Markiezenhof met optredens van 
rapper Dio, Mindblow en DJ IZZABELLE. De optredens waren wederom gratis te bezoeken. In het 
kader van het thema “Plekken van Plezier” werd samengewerkt met jeugdcircus Woenzini. 
Voorafgaand aan het evenement werden workshops gehouden op de Montessorischool Bergen op 
Zoom aan de groepen 7 en 8. Zij maakten in workshops van een uur kennis met de meest 
uiteenlopende circusacts. Tijdens PopMonument Junior een dag later konden zij hun kunsten laten 
zien op de Grote Markt en de Grote Binnenplaats van het Markiezenhof. Andere (jonge) bezoekers 
werden uitgenodigd om dit ook te leren. 
 
De doelstelling was om voor Bergen op Zoom 1.000 betaalde bezoekers te trekken naar 
PopMonument Bergen op Zoom. Hoewel we een significante groei hebben getoond t.o.v. de editie 
2018 (30%), is de doelstelling niet behaald en trok PopMonument Bergen op Zoom ongeveer 750 
betaalde bezoekers. Oorzaken hiervan zijn dat dit jaar de concurrentie met gratis festivals als Breda 
Barst en Appelpop in hetzelfde weekend groter was dan tijdens voorgaande edities. Het totaal aantal 
bezoekers, zowel van het gratis als het betaalde programma, is circa 3.500. 
 
5 oktober - PopMonument on Tour Willemstad 
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vonden in Willemstad de Vestingstedendagen plaats. De 
organisatie van dit evenement was een samenwerking tussen de gemeente Moerdijk en Stichting 
PopMonument. Overdag vormde de vestingstad het decor voor kampementen, demonstraties, een 
historische markt en de expeditie Stelling van Willemstad. 
 
Het festival PopMonument maakte, na vijf edities Bergen op Zoom, voor het eerst een uitstap naar 
Willemstad. Op zaterdag 5 oktober presenteerde PopMonument ’s avonds het verdiepende muzikale 
programma op zeven historische locaties in Willemstad met 13 optredens. Bezoekers hadden met 
hun festivalticket toegang tot alle locaties. Er waren ongeveer 400 betalende bezoekers. De rest van 
de Vestingstedendagen, inclusief de expeditie Stelling van Willemstad, waren gratis toegankelijk.  
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Het muzikale programma bestond uit: Jonas Meersmans, Janne Schra, Tape Toy, Raoul Vignal, 
Bernard Hering, Kieff, Broeder Dieleman, Iguana Death Cult, Neighbours Burning Neighbours, Bony 
King of Nowhere, Eva van Pelt en Elly Kellner & Heather Bond. 
 

 
 
Ook voor PopMonument on Tour Willemstad werd een expeditie ontwikkeld genaamd: Stelling van 
Willemstad. De historie van Willemstad is compact en hermetisch: 400 jaar geleden werd de stad 
opgericht door de Vader des Vaderlands en op dit moment is het een openluchtmuseum, waar 
pleziervaartuigen en hun bemanning graag aanmeren om hun status te tonen. De vier eeuwen 
geschiedenis wordt bekeken vanuit het standpunt van de burger, die ook in grote getallen in 
Willemstad heeft gewoond. In samenwerking met gemeente Moerdijk, de heemkundige kring en 
stadsgidsen hebben we een keuze gemaakt van momenten in de geschiedenis van het stadje, waarbij 
de burger in het daglicht konden zetten. Totaal hebben zo’n 150 bezoekers de expeditie samen met 
een stadgids gelopen. De Expeditie Stelling Willemstad wordt na PopMonument Willemstad 
overgedragen aan de samenwerkende partijen. Ze kunnen hiermee de stad en hun historische 
erfgoed op een andere manier belichten. 

De doelstelling was om voor Willemstad 400 bezoekers te trekken naar PopMonument. In 
tegenstelling tot de editie in Bergen op Zoom waren alle optredens in Willemstad enkel te bezoeken 
met een festivalticket. Deze doelstelling is met 400 betalende bezoekers behaald. 
 
1 juni - PopMonument on Tour Hulst (Vestrock) 
De eerste bestemming van PopMonument on Tour is Hulst. Als onderdeel van het 
zaterdagprogramma van Vestrock, op 1 juni, presenteerden PopMonument en Vestrock een 
exclusief, intiem podium in de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst. Een aantal van de artiesten die op 
Vestrock spelen wordt uitgenodigd om een akoestische set te spelen in de serene omgeving van de 
basiliek. De namen op het affiche: Broken Witt Rebels, Morrissey & Marshall en Moncrieff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de bezoekers aan de Sint-Willibrordusbasiliek op eenzelfde manier kennis te laten met de stad 
Hulst als PopMonument tracht in Bergen op Zoom, is er een Augmented Reality-app (digitale 
elementen die worden toegevoegd aan een app) ontwikkeld: “D’n Witte van de Kongo”. Deze is 
speciaal door PopMonument voor Vestrock ontwikkeld. Halverwege de route pak je een optreden in 
de basiliek mee. 



7 
 

“D’n Witte van de Kongo” is een wandelroute door de oude, historische binnenstad van Hulst. De 
Witte van de Kongo is een in Hulst en omstreken bekend en in sommige gevallen een legendarisch 
figuur uit Kapellebrug, een gehucht nabij de historische vestingstad Hulst. De witte is de zoon van de 
eigenaar van uitbaterij/café De Kongo. Hij kwam regelmatig naar Hulst en dan was er altijd wel iets 
aan de hand. Kattenkwaad, pesterijen en deugnieterij waren zijn stiel. Aan de hand van de Witte 
wordt er een route gelopen door Hulst om een deel van haar geschiedenis te ontdekken. Het cross-
over programma met Augmented Reality wordt gecombineerd met fysieke ontmoetingen met 
bewoners en monumenten in de stad. Deze interactie nodigt uit, verrast en maakt de deelnemers 
aan de expeditie onderdeel van het verhaal. 
 
In totaal hebben ruim 600 mensen een bezoek gebracht aan de Sint-Willibrordusbasiliek voor de 
akoestische optredens. 80 tot 100 personen hiervan hebben de expeditie gelopen. Vestrock had op 
zaterdag 1 juni 10.000 bezoekers. De PopMonument app kent sinds de lancering van expeditie “D’n 
Witte van de Kongo” 25 unieke downloads. De route blijft bestaan en is nog steeds te lopen na 
downloaden van de PopMonument app. 
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2. Bestuur en projectteam 
In april 2017 is Stichting PopMonument opgericht om te zorgen dat het evenement zich kan door 
ontwikkelen. Het bestuur van de stichting geeft opdracht aan Poppodium Gebouw-T om het festival 
binnen de gestelde doelstellingen en begroting te organiseren.  
 
Op 31 december 2019 bestaat het bestuur van PopMonument uit; 

• Simon de Wijs, (tijdelijk) voorzitter: educatie, cultuur, innovatie, vrijetijdskunde 
• Gert-Jan de Koster, secretaris: commercie, cultuur, muziekmanagement, marketing 
• Chris Kats, penningmeester: horeca, financiën 
• Rik Peters: commercie, cultuur, economie, evenementenorganisatie, marketing, rechten 

 
Nevenfuncties bestuursleden 

• Simon de Wijs: Accountmanager, onderzoeker, leraar Breda University, Reisblogger De 
Reismannen; 

• Gert-Jan de Koster: bestuurder Poppodium Gebouw-T, directeur Grote Kerk Veere, voorzitter 
Proud of the South / Music Hub Brabant; 

• Chris Kats: financiële administratie Poppodium Gebouw-T; 
• Rik Peters: directeur Datamex Automatisering, programmeur ProefMei, initiator Curated By 

events. 
 
Taken en bevoegdheden 
Het bestuur heeft als taak om toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de 
Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de 
Stichting. Het bestuur verschaft de Stichting op verzoek, maar ook uit eigen beweging, de 
noodzakelijke gegevens voor de uitoefening van hun taak. Ze hanteren hierbij de richtlijnen uit de 
Governance Code Cultuur. De bestuursleden ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
 
Vergaderingen 
In het jaar 2019 heeft het bestuur van de Stichting PopMonument op de volgende navolgende data 
vergaderd: 13 februari, 3 april, 23 april, 22 mei, 28 juni, 21 augustus en 1 november. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

• Algemene zaken, vaststellen jaarverslag en jaarplan; 
• Financiën, gang van zaken, meerjarenbeleid; 
• Fondsenwerving, fondsenverantwoording; 
• Liquiditeitsbegroting en exploitatieoverzichten; 
• Meerjarenbegroting; 
• Ontwikkeling PM Willemstad en Walcheren; 
• Overleg met de Gemeente (wethouder & ambtenaren) en bestuurder PopMonument; 
• Partnerships/profiel sponsorbedrijven. 

Projectorganisatie: 
Het projectteam bestaat uit een mix van professionals vanuit Poppodium Gebouw-T en ingehuurde 
freelancers. Een groep van 30 gemotiveerde vrijwilligers vanuit Gebouw-T en Stichting Bezichtiging 
Monumenten (SBM) voeren een groot deel van de werkzaamheden uit. 
 
Tara van Vliet – projectcoördinatie & productie 
Joep Gudde – projectcoördinatie, marketing en PR 
Luk Sponselee – creative producer 
Gilly Verrest – programmeur muziekprogramma 
Max Majorana – programmeur muziekprogramma 
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Renske van Raak – ondersteuning PR 
Cees Snellink – coördinatie techniek 
Josje Stoel – fondswerving en meedenker 
 
Adviesgroep: 
Stichting Bezichtiging Monumenten – Ad Segers, Marieke van Loenhout 
Kunsten in de Monumenten/Gemeente Bergen op Zoom – Tom van Eekelen, Olga Stroo 
Aangenaam Bergen op Zoom/Citymarketing – Ellen de Mol, Ruurt van der Wel 
 
De organisatie van PopMonument 2019 

  

Gebouw-T uitvoerende 
organisatie:

Projectleiding; Tara van Vliet, 
Joep Gudde

PR/Marketing
Joep Gudde

Renske van Raak

Programmering
Gilly Verrest

Max Majorana

Creative Producer / 
Expedities

Luk Sponselee

Productie
Tara van Vliet

Uitvoerende 
medewerkers

Techniek
Cees Snellink

Adviesgroep PopMonument 
Stichting Bezichtiging 

Monumenten, Aangemaam 
Bergen op Zoom, Gemeente BoZ, 
Cultuurbedrijf en Kunsten in de 

Monumenten

Stichting PopMonument
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3. Samenwerkende partners, sponsoren en fondsen 
Er is een brede samenwerking. De volgende partijen zijn partner en faciliteren of ondersteunen het 
evenement op de volgende wijze. 
 
3.1 Samenwerkingspartners 
 
PopMonument en PopMonument on Tour 

o Curio opleiding Podium- en Evenemententechniek (voorheen ROC/Zoomvliet studio) – 
studenten zijn betrokken bij licht, geluid en productie tijdens het evenement. Alumni worden 
nu via TIM Group ingehuurd. 

o Erfgoed Brabant - Deelt kennis op het gebied van storytelling. 
o Music Hub Brabant - Zorgt voor een aantal talentvolle acts die tijdens PopMonument op het 

programma staan. 
o TIM Group - Verzorgen licht- en geluidstechnici en licht- en geluidstechniek tijdens het 

evenement.  
o Geschiedkundige Kring - Stelt inhoud en kennis ter beschikking voor een expeditie, denkt 

mee over storytelling en faciliteert een expeditie.  
o Diverse particulieren - verzorgen locaties en verhalen. 
o Pinguin Radio, 3voor12, The Daily Indie, OOR – samenwerking publiciteit 
o Diverse cafés en restaurants - facilitaire ondersteuning, zoals het beschikbaar stellen van 

locaties en sponsoring. 
o Diverse kunstenaars en designers zoals, Zesde Kolonne, het perkeffect 
o BUAS (voorheen: NHTV), lectoraat storytelling 
o De Waterput, programmering 
o Primair en voortgezet onderwijs – samenwerking educatief, storytelling en bezoek 
o Tientallen vrijwilligers en stagiaires i.c.m. Gebouw-T  

 
PopMonument Bergen op Zoom 

o Gemeente Bergen op Zoom en Kunsten in de Monumenten 
(stuurgroep/financieel/inhoud/programma) - Dragen bij als adviesorgaan, faciliteren locaties 
en zetten in op promotie van het evenement.  

o Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) - Denkt mee over de uitvoering en invulling van 
het storytellingelement, levert input voor de verhalen van storytelling en begeleidt tijdens 
het evenement zelf ook bezoekers.  

o Aangenaam Bergen op Zoom (Citymarketing) - Draagt bij de strategie en uitvoering van de 
marketing en promotie van het evenement. 

o Cultuurbedrijf Bergen op Zoom - Denkt mee over de invulling van het evenement en 
storytelling, zorgt voor een aantal locaties. 

o Ondernemersvereniging Sterck - Namens 100 mkb-ers in de Bergse binnenstad promotie-, 
sponsoring- en samenwerkingspartner voor de vinyl- en vintage markt op zaterdagmiddag.  

o Crossroads, programmering 
 

PopMonument on Tour Willemstad 
o Gemeente Moerdijk & VVV Moerdijk - Dragen bij als adviesorgaan, faciliteren locaties, 

promotie. 
o Stadsgidsen Willemstad - Denkt mee over de uitvoering en invulling van het 

storytellingelement, levert input voor de verhalen van storytelling en begeleidt tijdens het 
evenement zelf ook bezoekers.  

o Toeristisch Fonds Moerdijk - promotie 
o Stichting Promotie Willemstad – horeca faciliteiten 
o Stichting Cultuur Willemstad – storytelling, ontwikkeling expeditie 
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PopMonument on Tour – Hulst 
o Festival Vestrock 
o Gemeente Hulst & VVV Hulst 
o Lokale historici 
o Theatergroep ShowTime 
o Verschillende kinderen uit Hulst en omgeving 
o Studio Goudzwaard 
o Zomtek ICT 
o Zesde Kolonne 
o Vidioot 

 
3.2 Fondsen en sponsoren 
 
PopMonument en PopMonument on Tour 

o Mastboom Brosens 
o Fonds Podium Kunsten 
o Kunstloc Brabant 
o Lyfter, webdeveloper 
o Hotelzeezicht, vormgevingsbureau 
o Dutch Rose Media, appontwikkelaar 
o Verbeek & Partners, administratie 
o De diverse deelnemende cafés en restaurants 
o Poppodium Gebouw-T 

 
PopMonument Bergen op Zoom 

o Gemeente Bergen op Zoom 
o Aangenaam Bergen op Zoom (citymarketing) 
o Cultuurbedrijf 
o Regionaal Investering Fonds (RIF)  
o Ondernemersvereniging Sterck 
o Ricoh 

 
PopMonument on Tour Willemstad 

o Gemeente Moerdijk 
o Vestingstedendagen Willemstad 
o VVV Moerdijk 
o Toeristisch Fonds Moerdijk 
o Stichting Promotie Willemstad 
o Stichting Cultuur Moerdijk 
o Nederlandse Vestingsteden 
o Port of Moerdijk 

 
PopMonument on Tour Hulst 

o BNG Cultuurfonds 
o VSBfonds  
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4. Verduurzaming exploitatie en toekomst
PopMonument streeft naar een duurzame organisatie en positionering en wil een blijvende rol 
spelen in de combinatie van popmuziek, erfgoed en storytelling. PopMonument 2019 was de vijfde 
editie in Bergen op Zoom. PopMonument on Tour Willemstad was het eerste volwaardige uitstapje 
buiten Bergen op Zoom. 

Recette van bezoekers 
o PopMonument Bergen op Zoom

Dit jaar kon een festivalbezoeker kiezen voor een combiticket (vrijdag + zaterdag) of een
dagkaart. De vrijdag in Gebouw-T was volledig betaald en op de zaterdag moest een bezoeker
alleen voor de zogenoemde A-locaties een dagkaart kopen. In de cafés was het programma gratis
toegankelijk. De verkoop is gestegen ten opzichte van 2018 met een stijging van 30% tot 750
betaalde bezoekers. De editie van 2018 was minder succesvol vanwege een tegenvallende
marketingpartij en – campagne. Dit is in 2019 weer rechtgetrokken. Met de PopMonument
Bergen op Zoom headliners Novastar, Bazart en MEROL werden 3 populaire namen hoog op het
affiche geplaatst. De optredens van alle 3 werden hooggewaardeerd. Ondanks de significante
stijging in recettes t.o.v. 2018, is de beoogde doelstelling van 1.000 betaalde bezoekers niet
behaald. Deze tegenvaller moet gecompenseerd worden uit overige inkomsten.

o PopMonument on Tour Willemstad
Voor alle optredens moest de festivalbezoeker in het bezit zijn van een festivalticket. De
ontvangen recettes zijn naar verwachting. Hierin is de rol van headliner en Willemstadse band
Iguana Death Cult groot geweest. Naar verwachting kocht tenminste de helft van het aantal
bezoekers een kaartje voor deze band.

Fondsen 
Het concept van PopMonument biedt mogelijkheden om op verschillende terreinen fondsen te 
(blijven) werven. Het kan gaan om fondsen op het gebied van talent- en muzikale ontwikkeling, 
amateurkunsten, podiumkunsten, erfgoed, festivals et cetera. De ‘uniciteit’ van dit evenement maakt 
dat er ook financieel veel mogelijkheden zijn. De fondswervingscampagne is positief verlopen. 

Aandachtspunten 2020 
• Verhouding betaald en gratis programma: zorgt voor concurrentie en minder kaartverkoop.
• Inhoudelijke samenwerking met Aangenaam Bergen op Zoom, Markiezenhof en SBM voor

het opzetten en uitvoeren van storytelling/enscenering op locatie.
• Voor een mogelijk vervolg van PopMonument Junior is een nauwe samenwerking met

primair onderwijs/CKB (muziekschool) essentieel.
• Versterking bestuurskracht met nieuwe bestuursleden, strategie voor komende jaren.
• Plus- en minpunten op een rij zetten i.s.m. gemeente Bergen op Zoom betreffende het

Monumenten-weekend en daarbij behorende druk op locaties en programma.
• Locaties en producties; slimmer en efficiënter programmeren waardoor het productieteam

minder overheadkosten en uren nodig heeft.
• Het budget van de techniek is te laag om alle locaties te voorzien van techniek. Per locatie is

nu duidelijk wat techniek kost. Dit moet volgende editie vanaf de start de leidraad zijn.
• Productietaken delen met organisatie Open Monumentendagen.
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5. Financiën
In 2019 heeft stichting PopMonument een positief resultaat van € 1.353,00 gerealiseerd. De 
exploitatie is betreft de uitgaven conform de verwachting verlopen. De inkomsten van de recettes 
(kaartverkoop) vielen in PopMonument Bergen op Zoom tegen. Dit wordt gecompenseerd door de 
bijdrage vanuit het RIF. Een bredere en stabiele financieringsmix heeft de aandacht van het bestuur.  
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze jaarrekening 2019. 

6. Toekomstverwachting

Verwachte gang van zaken voor 2020: 
• Realisatie PopMonument Bergen op Zoom (11 en 12 september);
• Realisatie PopMonument on Tour Walcheren (optie november);
• Aanvraag meerjarige festivalregeling (2021 – 2024) vanuit Fonds Podiumkunsten voor

structurele ondersteuning en toekomst bestendigen van festival;
• Intensiveren van samenwerking met gemeente Bergen op Zoom en organisatie Open

Monumenten Dagen voor aanbieden onderscheidend kunst- en cultuurprogramma met
begeleiding door curator vanuit stichting PopMonument;

• Doorontwikkeling artistieke visie en storytelling-concept voor 2020 en verder;
• Ontwikkeling van een relatieontwikkelingstrategie, waaronder sponsoren en vrienden van;
• Versterking bestuur van stichting PopMonument;
• Continuïteit van de stichting verbeteren door langer lopende (subsidie) afspraken.
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