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Inleiding
Voor u ligt het verslag 2018 van Stichting Cultura Mosae (verder SCM). Een verslag waarin
op hoofdlijnen de activiteiten van deze stichting zijn opgenomen. Om een impuls te geven
aan de vernieuwing en het aanbod van culturele activiteiten in Maastricht en de Euregio is
Cultura Mosae in 2016 opgericht. In 2017 heeft de transformatie om culturele activiteiten van
Centrummanagement uit te laten voeren door de stichting Cultura Mosae verder vorm
gekregen. In 2018 is de stichting, inclusief bestuur, volledig losgekoppeld en verzelfstandigd.
Het bestuur van de stichting heeft in 2018 formeel vorm gekregen en telt momenteel 5 leden.
Het doel dat het bestuur zich stelt is het op innovatieve wijze blijven aangaan van de
uitdaging om culturele en creatieve projectvoorstellen aan te bieden aan de stad Maastricht,
haar bewoners, (internationale-) studenten en bezoekers. Voorjaar 2019 wordt de strategie
uitgewerkt die als leidraad dient bij deze projectvoorstellen en andere taken en
werkzaamheden van de stichting.
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Resumé
Onderstaand volgt een resumé van de meest prominente activiteiten die in 2018 zijn
uitgevoerd door SCM.
1. Het Parcours
Cultura Mosae kreeg in 2018 wederom de eer en taak van Stichting UIT om Het Parcours te
organiseren op de tweede zondag van september. Er werd dit jaar gekozen voor kwaliteit in
plaats van kwantiteit, waardoor het aantal deelnemers, locaties en het budget beperkter
waren ten opzichte van 2017. Er is een zeer succesvolle editie tot stand gekomen waarin drie
drukbezochte hoofdpodia centraal stonden voor de culturele instellingen. De route liep voor
het derde opeenvolgende jaar naar en door het Sphinxkwartier en amateurs kregen volop
mogelijkheden om zich aan de stad te presenteren. SCM kijkt met plezier terug op dit project.
Het was een mooie gelegenheid om de culturele diversiteit die Maastricht e.o. te bieden heeft,
aan een groot publiek te tonen.

4

2. Culturele Programmering Magisch Maastricht
Van 15 december 2018 tot 7 januari 2019 vond voor de negende keer de culturele
programmering tijdens Magisch Maastricht plaats. Dit jaar werd er op diverse locaties
geprogrammeerd, waaronder Mosae Forum, Kesselskade, Onze Lieve Vrouweplein,
Amorsplein, Entre Deux, NS Stationshal en het Jekerkwartier. De spreiding door de stad was
weloverwogen en een essentieel onderdeel van het project. In totaal hebben er meer dan
200 optredens plaatsgevonden met bijna 1000 deelnemers, verdeeld over 120
gezelschappen. De optredens werden begeleid door in totaal 25 vrijwilligers. Dit jaar werd er
ook uitgepakt met een aantal bijzondere highlights, namelijk:
• 15 december 2018: NK Ice Carving in het stadspark met deelnemers uit België,
Duitsland, Nederland en Engeland. Een deskundige jury die bestond uit Mark
Stevens en Wil van der Laan beoordeelde de 20 ijskunstwerken. De prijsuitreiking
werd verricht door wethouder Jim Janssen.
• 16 december 2018: ‘Liègedag’ bij Mosae Forum. Een samenwerking van Cultura
Mosae met de heer Joseph Vromans, werkzaam in de cultuursector in Liège. Diverse
groepen uit Luik kwamen op deze dag een optreden verzorgen, waaronder een
aantal koren, dansgroepen en jazz-bands.
• 19 december 2018: Twee noemenswaardige optredens in Centre Céramique: Een
kerstconcert van een Pools koor dat speciaal naar Magisch Maastricht afreisde en
meester instrumentalist en Cymbalonspeler Marius Preda.
• 22 december 2018: Beppie’s Kerstspecial. Een unieke kerstspecial waarbij Beppie Kraft
met live band honderden bezoekers heeft getrakteerd op diverse kerstnummers in
het Maastrichts dialect.
• 29 december 2018: In samenwerking met Ap Art Events vond er een Coverbanddag
plaats bij Mosae Forum. Het programma bestond uit: The Detain, CBF, Like A Rolling
Stone en Bee Bee Queen.
• 30 december 2018: Het ‘Oudejaarsconcert Maastricht’, met nationale artiesten: Hans
Dulfer, Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis. Hier kwamen honderden bezoekers op
af.
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3. Heiligdomsvaart
‘Muziek en dans in de stad’ – in en op diverse straten en pleinen in Maastricht
Zaterdag 26 mei en zaterdag 2 juni
2018, de twee zaterdagen vóór de
beide ommegangen, vonden er op
verschillende
locaties
in
de
binnenstad
dans-,
kooren
muziekoptredens
plaats.
Dit
programma werd in samenwerking
met de culturele commissie van de
Heiligdomsvaart uitgevoerd.
Zaterdag 26 mei – Jong Talent en
zaterdag 2 juni – Harmonieën,
fanfares en koren
De eerste zaterdag stond in het
teken
van
Jong
Talent.
Dansgroepen,
jeugdkoren
en
jeugdorkesten lieten hun talenten
laten zien op zaterdag 26 mei.
Met als thema ‘harmonieën, fanfares en koren’ toonden een aantal muziekverenigingen uit
Maastricht en omgeving zich deze tweede zaterdag aan het publiek.
Filmvoorstellingen op openbare pleinen
Ook werd er op een aantal locaties een
openluchtfilm vertoond, passend bij het thema
van de Heiligdomsvaart: ‘Doe goed en zie niet
om’. De films werden vertoond in Wolder, SintPieter en op de Ruijterij in Wyck. Toegang was
gratis. De uitvoering was in samenwerking met
Lumière
Cinema
Maastricht
en
de
Cultuurcommissie van de Heiligdomsvaart.
4. Cultuur op Zondag
In 2018 heeft SCM er weer voor gezorgd dat
winkelend Maastricht gedurende de openingstijden
vergezeld en verrast werd door verschillende culturele optredens. Er vond een programma
plaats op diverse locaties in de binnenstad. Lokale en (eu)regionale amateur- en
semiprofessionele gezelschappen verzorgden deze optredens en zorgden voor extra sfeer in
de stad op deze zondagen. In totaal werd er 52 keer ‘Cultuur op Zondag’ georganiseerd.
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5. Kingsday
Op vrijdag 27 april 2018 vond de jaarlijkse
Koningsdag plaats. Van 12:00 tot 17:00 uur
was er een cultureel programma in de kiosk
op het Vrijthof. Stichting Oranje Comité
Maastricht en Cultura Mosae sloegen voor
de derde keer hun handen ineen om
invulling te geven aan dit programma. Het
cultuurprogramma bestond uit een breed
scala aan optredens dat getalenteerd
Maastricht te bieden heeft, in genres zoals
dans en muziek. Verder was er een
sportprogramma dat was opgezet door
Maastricht Sport. Het was een programma
met tal van activiteiten voor jong en oud.
De presentatie was in handen van de
Limburgse zangeres Dyanne Sleijpen.
6. Overigen (Amstel Gold Race, Maastrichts Mooiste en NS Programma)
In samenwerking met het evenementenbureau The PEPr Company organiseerde Stichting
Cultura Mosae een cultuurprogramma tijdens de sportevenementen Amstel Gold Race en
Maastrichts Mooiste. Tijdens de toerversie van de Amstel Gold Race konden op zaterdag 14
april 2018 vele wielrenners genieten van een cultureel programma waarbij mooie cross-overs
ontstonden tussen cultuur en sport.
Lopers en toeschouwers konden op vrijdag 8 juni tijdens de City Centre Trail, zaterdag 9 juni
gedurende de wandeltocht en zondag 10 juni tijdens de hardloop klassieker ‘Maastrichts
Mooiste’ genieten van een divers cultureel programma voor jong en oud.
Tot slot werd er in samenwerking met NS een cultureel programma in de stationshal van
Maastricht gerealiseerd. Deze optredens zorgden voor meer sfeer in de stationshal, voor de
aankomende en vertrekkende bezoekers van de stad.
De optredens waren zeer gevarieerd door genres als dans, koor/zang, strijkensembles en
jazz-duo’s. De optredens vonden veelal plaats tijdens verschillende evenementen in de
binnenstad, zoals TEFAF, Koningsdag, Heiligdomsvaart, Rieu, IRONMAN, het Preuvenemint,
en de Nederlandse Dansdagen.
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Personeel
Vanaf 1 januari 2018 bestaat de personeelsbezetting uit Renske Thomas en Tom Berghmans.
Renske Thomas ondersteunt Centrummanagement Maastricht met backoffice activiteiten.
Haar inzet wordt doorbelast aan CMM. Verder werkt SCM samen met Zuyd Hogeschool en
Leeuwenborgh wat betreft het aanbieden van interessante en leerzame stageplekken. Veelal
studenten die een meeloopstage zoeken, kunnen bij de stichting terecht voor een
gevarieerde plek waarop ze de ins en outs meekrijgen van de stichting. Per jaar vinden
ongeveer 2 tot 4 studenten een geschikte plek op het kantoor van Cultura Mosae.
Een ander belangrijk onderdeel wat betreft personeel, is het inzetten van vrijwilligers. De
enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde voor de
projecten van de stichting.
Bestuur
Het bestuur van SCM heeft in 2018 vorm
gekregen en bestaat momenteel uit de volgende
bestuursleden:
•
•
•
•
•

Robin Berben, voorzitter
Richard Loomans, penningmeester
Robert Hoogenboom, secretaris
Frank Steijns
Immy Willekens

Financieel
SCM weet het boekjaar 2018 af te sluiten met een positief exploitatieresultaat van €12.000,00.
Doelstelling van SCM is om op jaarbasis gemiddeld break even te draaien. Het beleid is erop
gericht dat er overzienbare risico’s worden genomen en uitgaven gedekt moeten zijn door
inkomsten dan wel met harde toezeggingen.
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Een overzicht van de exploitatierekening SCM:
Real
2017
€

Real
2018
€

Budget
2019
€

40000
6742
31558

40.000
10.095
16.500
29.385

40000
10000
30000

21000
14251
55198
29898

28.000
58.616
1.225

25000
60000
1.000

2450
750
3125
950

2.450
900
12020
5175

3000
1000
1500
8000
5000

-

15000

21000

205.922

219.365

205500

2985
1310

62.906
3.586
776

70000
3000
1000

86335

65.740

60000

Het Parcours
Stichting Uit: programma

103036

54.169

60000

Heiligdomsvaart/Reuzenoptocht
Cultuur op Zondag
Diverse programmering
Diversen
Totaal Kosten

6966
3486
53
204.171

7.664
7.362
3.974
587
206.765

1.500
6000
4000
205.500

1.751

12.601

-

-168

-

-

Resultaat

1.583

12.601

-

Eigen vermogen ultimo boekjaar

3.411

16.012

16.012

Netto omzet
Cultuurfestival Magisch Maastricht
Subsidie gemeente Maastricht
CMM: aanvullende sponsoring
Provincie Limburg subsidie
Sponsoring derden
Het Parcours
Stichting Uit: contract
Stichting Uit: 30% extra inkomsten boven budget
Programma, podia, techniek en communicatie
Gemeente Maastricht: bijdrage Monumentendag
Kingsday
Maastricht Mooiste
Heiligdomsvaart/Reuzenoptocht
Cultuur op Zondag
Cultuur overige verzorgde programmering
Backoffice ondersteuning CMM
Totaal inkomsten
Kosten
Afschrijving inventaris
Personeelskosten
Accountantskosten
Verzekeringen
Cultuurfestival Magisch Maastricht
Programma, podia, techniek en communicatie

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en lasten
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