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INLEIDING
VOOR	JE	LIGT	HET	ACTIVITEITENVERSLAG	
2021	VAN	STICHTING	CULTURA	MOSAE	
(VERDER	SCM).	EEN	VERSLAG	WAARIN	OP	
HOOFDLIJNEN	DE	ACTIVITEITEN	VAN	DE	
STICHTING	ZIJN	OPGENOMEN.	
Wegens COVID-19 en de daarbij behorende richtlijnen en maatregelen die in 2020 en 2021 

zijn getroffen door het RIVM en de overheid, hebben in 2021 veel evenementen en initiatieven 

niet kunnen plaatsvinden. SCM heeft haar uiterste best gedaan om op een creatieve manier 

verbindingen te leggen tussen cultuur, kunst en publiek en om cultuurmakers in deze moeilijke 

tijden toch een podium te bieden. Het resumé dat volgt, geeft inzicht in de evenementen die 

hebben plaatsgevonden ondanks de corona-uitdagingen van 2021.

ACHTERGROND 
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 SCM verder vorm 

gekregen. In 2018 is de stichting, inclusief bestuur, volledig losgekoppeld en verzelfstandigd. 

Het bestuur van de stichting heeft in toen formeel vorm gekregen en telt sindsdien vijf leden. 

In 2021 hebben er een aantal bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Zo hebben Robert 

Hoogenboom en Immy Willekens het bestuur verlaten en zijn zij vervangen door Peggy van 

Sebillen en Boudewijn Cox. In januari 2022 zal de formalisering plaatsvinden van Peggy als 

secretaris en Boudewijn als penningmeester. Het doel dat het bestuur en team zich stellen 

is het op innovatieve wijze blijven aangaan van de uitdaging om culturele en creatieve 

projectvoorstellen aan te bieden aan de stad Maastricht, haar (internationale) studenten, 

bewoners en bezoekers.

Eind 2021 is de stichting gestopt met de samenwerking met Yongbloed, een 

communicatiebureau dat samen met Cultura Mosae heeft gewerkt aan het verder vormgeven 

van de identiteit van de stichting en het sterker positioneren hiervan in 2019 en 2020. Het team 

van Cultura Mosae zal de communicatie grotendeels zelf op zich gaan nemen in 2022, wel in 

samenwerking met vaste partners (zijnde Sunny South Up, Ontwerpstudio Contxt, Yongbloed 

en Studio Perspektiv) op uurbasis.
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RESUMÉ
ONDERSTAAND	VOLGT	EEN	RESUMÉ	VAN	
DE	MEEST	PROMINENTE	ACTIVITEITEN	
DIE IN 2021	ZIJN	UITGEVOERD.

TEFAF	&	THE	CITY	
–	SECRET	MUSIC	
SESSIONS
Maastricht Marketing is in 2019 gestart 

met de campagne ‘TEFAF & the City’. 

Sindsdien wordt SCM gevraagd om 

rondom deze campagne, in de weekenden 

van TEFAF, ‘Secret Music Sessions’ 

te organiseren. In samenwerking 

met Ondernemersvereniging 

Stokstraatkwartier en Conservatorium 

Maastricht zouden er ook in 2021 diverse 

optredens plaatsvinden. Vanwege 

COVID-19 en de annulering van TEFAF, 

heeft ook het culturele programma helaas 

niet kunnen plaatsvinden.



7

CULTUUR	OP	
ZONDAG
SCM zorgt ieder jaar op zondag voor 

verschillende culturele optredens. Deze 

vinden normaliter plaats op diverse 

buitenlocaties in de binnenstad en 

worden dan verzorgd door lokale en (eu)

regionale amateur- en semiprofessionele 

gezelschappen. Hiermee wordt vele 

gezelschappen een podium geboden, 

een breed publiek bereikt en voor extra 

sfeer in de stad gezorgd. De optredens 

worden altijd door een enthousiast team 

van vrijwilligers begeleid. In 2021 heeft 

er vanwege COVID-19 geen Cultuur op 

Zondag mogen plaatsvinden.

BORREL	NOTEN
Cultura Mosae organiseerde in 2020 

voor het eerst “Borrel Noten – Open Air 

Concerts”. In juli en augustus hebben 

toen op het pittoreske pleintje bij de Pater 

Vincktoren vele bewoners en bezoekers 

in de avond bij ondergaande zon kunnen 

genieten van muzikale performances 

in verschillende genres. SCM werkte 

hiervoor samen met Stichting JekerJazz 

en Café d’n Hiemel. Alle concerten vonden 

corona-proof plaats en er hebben in totaal 

ongeveer 4.000 mensen het evenement 

bezocht. 

Door dit succes was de organisatie 

voornemens een tweede editie te 

organiseren met dezelfde partners, van 

21 juli t/m 22 augustus in 2021. Lang leek 

het goed te gaan en het programma lag 

volledig klaar. De programmaboekjes 

waren al gedrukt, toen de Gemeente 

Maastricht last-minute de vergunning 

introk en het evenement niet door kon 

gaan. Er waren aangescherpte corona 

maatregelen aangekondigd.

De organisatie heeft het programma direct 

in afstemming met de gezelschappen en 

de uitbater zo veel mogelijk omgezet naar 

zomer 2022.
In samenwerking met

JEKERJAZZ MAASTRICHT
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MAAS!
2021 zou het eerste jaar worden waarin 

MAAS! zou plaatsvinden. Het grootste 

project van SCM ooit. Het zou een 

fantastisch cultuurfestival worden waarbij 

interessante verbindingen werden gelegd 

met het sociaal-maatschappelijk veld, 

educatie, sport en ondernemers.

"HET	HAD	EEN	GROOT	FEEST	
MOETEN	WORDEN:	MAAS!,	2	T/M	
5	SEPTEMBER	IN	DE	BINNENSTAD	
EN	EEN	AANTAL	BUITENWIJKEN	
VAN	MAASTRICHT.	HET	EERSTE	
MOMENT	OM	DE	MESTREECHTER	
GEIS	WEER	TE	VOELEN	NA	EEN	
BIJZONDER	MOEILIJKE	PERIODE.	
MAAR	HELAAS,	MAAS!	KRIJGT	
GEEN	VERGUNNING."

Met veel plezier, energie en goede moed 

heeft SCM met al haar partners hard 

gewerkt aan MAAS! 2021. Het feit dat er 

geen vergunning kon worden verleend, 

was dan ook bijzonder zuur. 

Al het werk was echter niet voor niets. Er 

is een stadbrede community ontstaan van 

culturele instellingen & gezelschappen, 

maatschappelijke organisaties, sportclubs, 

scholen, expats en creatieve makers. Die 

energie en het grote aantal partners heeft 

SCM vast weten te houden door middel 

van de MAAS!-Post; een nieuwsbrief 

die vanaf september 2021 elke eerste 

donderdag van de maand werd verstuurd 

naar de communityleden. De nieuwe 

datum voor MAAS! is 8-11 september 2022.
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COBBLE
Passend in het tijdperk van digitalisering 

liet Cultura Mosae in 2020 een app 

ontwikkelen waarmee een augmented 

reality (AR) kunstroute kan worden 

gevolgd door de verschillende kwartieren 

van de stad. Met behulp van deze app 

wordt Maastricht getransformeerd tot een 

innovatieve en digitale kunststad. 

De kunstwerken die te vinden zijn via 

de app zijn door een aantal (lokale) 

kunstenaars ontwikkeld, waaronder 

kunst- en multimediastudenten van het 

Maastricht Institute of Arts (voormalig 

MAMDT). De kunstenaars hebben zich 

door verschillende historische locaties 

in de stad laten inspireren en er met 

passend werk op gereageerd. Met de 

app word je meegenomen en verleid om 

nieuwe, hedendaagse kunst op je mobiel 

te bekijken, een andere kijk op digitale 

kunst te ontwikkelen en tegelijkertijd meer 

plekken in de stad te ontdekken.

Cobble werd op 10 december 2020 

gelanceerd. In 2021 heeft de app 

bijgedragen aan spreiding van de 

bezoekers over de binnenstad en mensen 

verrast met een nieuwe vorm van kunst die 

steeds meer een plek in de samenleving 

krijgt. Augmented Reality en apps als 

Cobble zijn over een tijd niet meer weg te 

denken uit onze maatschappij en SCM is 

trots met deze app een voorloper te zijn en 

een product met grote potentie in handen 

te hebben. De stichting zal de komende 

maanden met verschillende partijen aan 

tafel gaan om de app verder door te 

ontwikkelen.
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VASTELAOVEND	
HOESKONZÈR
Van 13 t/m 15 februari organiseerde SCM 

in samenwerking met de Tempeleers 

Mestreech, de Muziekgieterij, 

philharmonie zuidnederland het 

‘Vastelaovend Hoeskonzèr’. 

De philharmonie zuidnederland begeleide 

diverse artiesten, waaronder Beppie 

Kraft, Frans Theunisz en de Köp. De 

presentatie was in handen van Jan 

Janssen. Het concert werd op meer dan 20 

facebookkanalen uitgezonden en tevens 

via RTV Maastricht en TV Valkenburg. Het 

bereik was meer dan 30.000 kijkers.

FIGURATIE           
‘(R)EVOLUTIE’	–	
TONEELGROEP	
MAASTRICHT
SCM heeft de castbegeleiding en casting 

verzorgd voor de film (R)Evolutie van 

Toneelgroep Maastricht. De opnames 

vonden plaats in mei en er waren 

meer dan 125 figuranten van diverse 

amateurverenigingen en vrijwilligers van 

SCM betrokken.
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KUNST	IN	DE	
ETALAGE	–	IN	
OPDRACHT	VAN	
CMM EN GEMEENTE 
MAASTRICHT
Door de coronacrisis waren musea, 

galeries en presentatie instellingen 

gesloten in het voorjaar van 2021 en 

was het moeilijk voor kunstenaars en 

ontwerpers om zichtbaar te blijven. Met 

het project ‘Expositie in de Etalage’ kregen 

kunstenaars alsnog een podium om zich 

te presenteren. ‘Kunst in de Etalage’ was 

een initiatief van de gemeente Maastricht 

die Centrummanagement Maastricht en 

Cultura Mosae vroeg om de uitvoering op 

zich te nemen. Met deze campagne kreeg 

de maakindustrie van Maastricht letterlijk 

een etalage in leegstaande panden in de 

binnenstad van Maastricht. SCM heeft de 

handen ineengeslagen met Bureau Europa 

en de Vereniging Eigenaren Binnenstad 

Maastricht (VEBM) om deze exposities te 

realiseren.

Meer dan 75 kunstenaars meldden 

zich aan. Helaas waren er niet zoveel 

leegstaande etalages beschikbaar. Bij de 

selectie van de kunstenaars is toen vooral 

gekeken naar een goede mix en variatie 

van type kunstenaars, kunstvormen en ook 

naar een afwisseling tussen nieuw talent 

en meer gevestigde namen. 

Tot en met eind augustus waren de 

verschillende kunstwerken op diverse 

plekken in de stad te zien. Van de Grote 

Gracht tot aan de Kesselskade, van de 

Sporenstraat tot aan het Stationsplein.
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CULTURELE 
DECEMBER-
PROGRAMMERING	
IN	OPDRACHT	VAN	
CMM
SCM heeft alles op alles gezet om tijdens 

Magisch Maastricht toch een culturele 

programmering te realiseren in de 

binnenstad van Maastricht. Tot drie keer 

toe is het programma aangepast op basis 

van steeds striktere corona regelgeving. 

Toen er nieuwe maatregelen werden 

aangekondigd en er geen buitenoptredens 

meer mochten plaatsvinden, besloot 

de organisatie om het programma naar 

een aantal bijzonder binnenlocaties te 

verplaatsen. Zo hebben er in de Lutherse 

Kerk en de Waalse Kerk toch nog +/- 20 

mooie optredens kunnen plaatsvinden. 

Toen er een nieuwe, volledige lockdown 

werd aangekondigd, moest de organisatie 

helaas de overgebleven programmering 

annuleren. De organisatie is voornemens 

om deze gezelschappen (en wellicht 

meer) alsnog een podium te gaan bieden 

in het eerste kwartaal van 2022 onder 

de naam ‘Maastricht blijft Magisch’, 

zodra versoepelde maatregelen het weer 

mogelijk maken.
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SPREEKUUR	
FONDS	ZOZ
In samenwerking met Fonds ZOZ is er 

op donderdag 30 september 2021 een 

spreekuur georganiseerd op het kantoor 

van Cultura Mosae voor Maastrichtse (e.o.) 

makers.

Zij konden in de vorm van ‘speeddates’ 

met mensen van Fonds ZOZ (Prins 

Bernhard Cultuurfonds) in gesprek gaan 

over hun creatieve ideeën en plannen en 

het eventueel in aanmerking komen voor 

subsidies hiervoor. Een drukke dag waarbij 

vele makers informatie en kennis hebben 

vergaard bij de enthousiaste medewerkers 

van Fonds ZOZ. SCM kijkt terug op een 

heel fijne samenwerking met Fonds ZOZ, 

een van de grote partners van festival 

MAAS!

COMMUNICATIE-
CAMPAGNES	–	
CULTUURBAZEN	&	
CULTURAGE
Aangezien niet iedereen een plekje kon 

krijgen in de campagne ‘Expositie in de 

Etalage’ opende Cultura Mosae haar social 

media kanalen voor deze kunstenaars. Zo 

konden zij zich online presenteren via de 

rubriek ‘Culturage’. Hier werd groot gehoor 

aan gegeven.

Tevens heeft Cultura Mosae een aantal 

“Cultuurbazen” van Maastricht voorgesteld 

op haar social media kanalen. Dit waren 

diverse en uiteenlopende personen 

die actief zijn in de cultuursector. Van 

directeuren tot programmeurs en van 

amateurgezelschappen tot filmregisseurs. 

Onder andere Fenna Ograjensek, Norbert 

Kögging, Els Roobroeck, Maud Douwes, 

Eric Dieteren en Wim Smeets stonden 

in de spotlight tijdens deze rubriek en 

vertelden de volgers hoe ze de coronacrisis 

doorkwamen.
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PERSONEEL
VANAF	1	JANUARI	2018	BESTAAT	DE	PERSONEELSBEZETTING	VAN	
SCM	UIT	RENSKE	THOMAS	EN	TOM	BERGHMANS.	PAUL	TEN	HAAF	
GEEFT	FACULTATIEF	ONDERSTEUNING	AAN	CULTURA	MOSAE.
RENSKE	THOMAS	ONDERSTEUNT	CENTRUMMANAGEMENT	
MAASTRICHT	MET	BACK-OFFICE	ACTIVITEITEN	EN	IS	
BETROKKEN	BIJ	STICHTING	CIM	(VOORHEEN	GENAAMD	
STICHTING	UIT,	VERTEGENWOORDIGING	VAN	HET	
CULTURELE	VELD	IN	MAASTRICHT).	IN	2021	HEBBEN	ER	GEEN	
PERSONEELSWIJZIGINGEN	PLAATSGEVONDEN.

Verder werkte SCM in 2021 samen met communicatiebureau Yongbloed en zoals al vele 

eerdere jaren met Zuyd Hogeschool 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 en ervaring 

kunnen opdoen bij de organisatie van culturele evenementen. Per jaar vinden ongeveer 2 tot 

4 studenten een geschikte plek op het kantoor van Cultura Mosae. In 2021, wegens COVID-19 

en daarbij behorende thuiswerk-regeling, heeft de stichting aan één stagiair een plek kunnen 

bieden. Deze enthousiaste student heeft meegewerkt aan de projectorganisatie van de 

Culturele Decemberprogrammering.

SCM werkt daarnaast veelal met vrijwilligers. Er is een kerngroep van enthousiaste en 

betrouwbare vrijwilligers die van grote toegevoegde waarde is voor de projecten van de 

stichting. In 2021 zijn zij werkzaam geweest tijdens de Culturele Decemberprogrammering.

BESTUUR
HET	BESTUUR	VAN	SCM	HEEFT	IN	2018	VORM	GEKREGEN	EN	HEEFT	
T/M	HET	GROOTSTE	DEEL	VAN	2021	BESTAAN	UIT	DE	VOLGENDE	
BESTUURSLEDEN:

Robin Berben  Richard Loomans Robert Hoogenboom
voorzitter  penningmeester  secretaris

Frank Steijns  Immy Willekens
bestuurslid  bestuurslid

Eind 2021 hebben er twee bestuurswijzigingen plaatsgevonden:

Robert Hoogenboom, secretaris, is vervangen door Peggy van Sebillen.

Boudewijn Cox is bestuurslid geworden en zal in 2022 de functie van penningmeester gaan 

invullen.
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FINANCIEEL
Stichting Cultura Mosae krijgt als stichting geen subsidie, maar haar activiteiten 

worden gefinancierd door subsidies, fondswerving en sponsoring. De kosten van 

personeel worden deels in rekening gebracht aan partijen waarvoor in opdracht 

wordt gewerkt en deels doorbelast aan de activiteiten.

SCM sluit het boekjaar 2021 af met een klein negatief exploitatieresultaat van 

€234,-. Het jaar 2021 kenmerkte zich door veel afgelastingen als gevolg van 

corona. Voor veel evenementen was de organisatie en het programma nagenoeg 

afgerond en was communicAtie al in uitvoering, dan wel lagen plannen klaar op de 

plank. 

De gemaakte out of pocket kosten voor MAAS!, Borrel Noten en de Culturele 

Decemberprogrammering zijn opgenomen als exploitatiekosten in 2021, waar 

gemeente, fondsen en sponsoren voor dekking hebben zorggedragen. Verder 

hebben gemeente, provincie en alle fondsen en sponsoren bevestigd dat de 

toegezegde bijdrage voor 2021 geldig blijft voor 2022.
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OPBRENGST
Cultuurprogrammering Magisch Maastricht

Maas! Festival (voorheen Frontenfestival)

Borrel Noten  - Open Air Concerts

Cultuur op zondag

Cobble

TEFAF concerten

Overige projecten/programmering

Reservering projecten vorig boekjaar

Subsidie/sponsoring diversen

TOTAAL INKOMSTEN

KOSTEN
Cultuurprogrammering Magisch Maastricht

Maas! Festival (voorheen Frontenfestival)

Borrel Noten  - Open Air Concerts

Cultuur op zondag

Cobble

TEFAF concerten

Overige projecten/programmering

OVERIGE KOSTEN
Afschrijving inventaris

Personeelskosten

Kantoorkosten

Communicatie derden

Verzekeringen

Administratiekosten

Representatiekosten

Algemene kosten

TOTAAL KOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en lasten

RESULTAAT

EIGEN VERMOGEN ULTIMO BOEKJAAR

54.000

16.188

24.750

0

10.000

7.500

2.620

0

4.400

119.458

40.226

5.038

27.343

13.825

7.423

5.552

0

9.991

2.006

0

1.167

3.833

1.287

25

117.716

1.742

-189

1.553

24.861

80.000

250.000

30.000

10.000

20.000

7.500

5.000

0

3.400

385.900

70.000

220.000

25.000

10.000

20.000

7.500

5.000

0

20.000

2.000

0

1.500

3.500

1.000

200

385.700

200

-200

0

24.861

20.500

69.682

9.936

0

0

0

6.068

0

0

106.186

9.301

69.682

9.936

150

766

0

5.684

42

2.039

359

4.025

1.330

2.783

0

56

106.154

32

-266

-234

24.627

100.000

270.000

30.000

7.500

10.000

7.500

12.500

12.500

12.500

462.500

80.000

270.000

30.000

7.500

10.000

7.500

2.000

200

25.000

2.000

2.000

1.500

3.500

1.000

100

462.300

200

-200

0

24.627

REAL
2020 (€)

BUDGET
2021 (€)

REAL
2021 (€)

BUDGET
2022 (€)

OVERZICHT 
EXPLOITATIEREKENING
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